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Voor u ligt een extra dik Kerstnummer van het Bouviersupporters Magazine met weer veel 
informatie over hoe het gaat met de herplaatsbouviers. 
 
In het reeds verstreken deel van het 4e kwartaal van 2014 heeft de Stichting 

Bouviersupporters weer 6 Bouviers aan een prachtig nieuw thuis kunnen helpen en zijn er 
3 Bouviers thuis gebleven. 
 
Wij werken altijd vanuit de hond. Dat wil zeggen dat wij kijken waar de hond het beste 
nieuwe thuis krijgt, ongeacht of dit bij iemand die lang of kort ingeschreven staat is. 
Samen met de eigenaar van de hond die herplaatst moet worden kijken wij naar de beste 
match. Dan volgen er uitgebreide gesprekken en volgt er een kennismaking. Als beide 

partijen een goed gevoel hebben is de herplaatsing een feit. De oude eigenaar beslist te 

allen tijden of de herplaatsing ook door gaat. 
Ondanks dit zorgvuldige plaatsingsbeleid blijkt een heel goede match soms in de praktijk 
toch niet te werken. Dit hebben wij helaas de afgelopen twee maanden drie keer moeten 
meemaken. Wij betreuren dit zeer. 
Voor Itam is het uiteindelijk toch goed gekomen. Zie het uitgebreide verslag op pagina 29. 

Bij de eigenaresse van Bonnita zijn de omstandigheden zo veranderd dat zij toch thuis kan 
blijven. Dolly verblijft op dit moment ( 19 december 2014) in asiel Canina in Essen.  
 
19 oktober was de halfjaarlijkse bijeenkomst van het bestuur en medewerkers om het 
beleid voor 2015 vast te stellen. In november 2015 bestaat de stichting Bouviersupporters 
5 jaar. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. De voorbereidingen voor deze 
‘feestdag’ zijn in volle gang. In een volgend magazine hopen wij u meer te kunnen 

vertellen over deze dag. 
 

Op 7 december 2014 vond de inmiddels traditionele midwinterwandeling plaats in de 
bossen van Haaksbergen waarbij ook de midwinterhoornblazers weer aanwezig waren. 
Ondanks de voorspelling van zeer slecht weer viel het gelukkig allemaal mee. Het was 
weer ouderwets gezellig. Verderop in dit magazine treft u het verslag aan. 
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Van de bestuurstafel. 

 

Team Stichting Bouviersupporters wenst u 

            Fijne Feestdagen  
 
 

Een witte kerst als in een droom, 

tientallen lichtjes in een boom. 
Kerstklokken klinken, 
kerstballen blinken. 

De gezelligste tijd van het jaar, 
Met de hele familie gezellig bij elkaar. 

 
Voor alle herplaatsers die hun warme mandje vonden, 

zij werden samen met hun nieuwe baasjes voor het leven verbonden. 
Wij bedanken alle mensen, 

die een herplaatser een 2e kans op een mooi leven wensen. 
 

Voor iedereen hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2015. 
 

 
 

Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters. 
 

19 december 2014 
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Wie vond een nieuw thuis in oktober en november 2014 

   

  

Diane Bobb Bram Swieber Bobby 

 

 

 
 

 

 

 

Babs Itam Tjabo Henk Bram 

 
 
 

 

 

  

Donald Bruno Gidon   

     

     
     

 

NOODKREET VOOR DOLLY 
  
Wie heeft of weet er een plekje voor deze fitte 10-jarige dame? 
 
         Dolly zoekt een thuis zonder kleine kinderen of kleine hondjes.   

          Waar ze rust en ruimte heeft en de tijd krijgt om het alleen zijn 
             opnieuw te leren. 
 
            Zie ook haar verhaal op pagina 23 
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Activiteiten in 2015 
 
De Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclincs.  
Daarnaast nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club.  
 
In 2015 staan in ieder geval op het programma.  

 
• april 2015: Voorjaarswandeling 
• juni 2015: Aanwezig op de door de NBC georganiseerde KCM in Heteren  
• september 2015: Aanwezig op de door de NBC georganiseerde Evenementendag in Heteren  
• oktober / november 2015: Boedoedag ivm 5- jarig bestaan van de stichting  
• december 2015: Midwinterwandeling in de omgeving van Haaksbergen. 
 

Via de nieuwsbrieven, het Magazine en de website zullen wij u op de hoogte houden. 

Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen periode een donatie 

gedaan hebben heel hartelijk bedanken.  
 

Net als elke vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Sinds 
1 januari 2012 heeft de Stichting Bouviersupporters de ANBI status. 
Uw gift aan de Stichting Bouviersupporters is daardoor een gift aan een erkend 
goed doel. 
 

Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een gift 
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden (uiteraard binnen 
de daarvoor geldende regels). De belastingdienst houdt toezicht op het inkomsten 

en uitgave beleid van de ANBI-instelling. 
 
Van 1 oktober t/m 30 november heeft stichting Bouviersupporters  
 

 
 

Ontvangen van Vrienden en aan Donaties                                 €   475,50 
Opbrengst van de activiteiten                                                  -       0,00 
                                                                                            -------------- 
Totaal                                                                                                                           €  475,50 

 
Daarvan is het volgende uitgegeven aan: 
 
Kosten opvang van Itam en training Modi                                € 582,00 

Vergaderkosten                                                                      - 173,00 
Bankkosten                                                                            -  41,55                                                                     
Websitekosten                                                                        -  60,10 

Drukwerk                                                                               -  50,89 
Representatiekosten                                                                -  72,32 
                                                                                            ------------ 
                                                                                                                                 -/ -  979,86 
                                                                                                                                      ----------- 
Tekort                                                                                                                          €  504,36 
                                                                                                                                     =======                                   

De bemiddeling is en blijft kosteloos. De vrijwilligers steken geheel belangeloos hun vrije tijd in het helpen van de 
honden en hun bazen. 
Wilt u een donatie doen, dan kan dat op IBAN NL82RABO01604492  t.n.v Stichting Bouviersupporters te Haaksbergen. 
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Hoe is het met …………. 
 
In het afgelopen kwartaal kwamen er bij ons heel veel berichtjes binnen over herplaatsers. Hoe het nu met ze gaat, wat de ervaringen 
van de baasjes zijn. De meeste zijn erg leuk en enthousiast. Soms zijn de berichten wat minder, omdat er toch werk aan de winkel is 
om de betreffende bouvier op het juiste spoor te krijgen. Van al deze berichten genieten wij toch, omdat er hoe dan ook samen met de 
nieuwe huisgenoot iets moois van te maken is. Wij willen deze berichten, goed of minder goed, en in de woorden van de bazen zelf, 
graag met onze lezers delen. 

 

 

Max (Frank) 
Hij kreeg de beweging niet meer die hij nodig heeft. Daarom is er besloten om voor hem een nieuw thuis te zoeken. Op 29 november 
2013 is hij verhuisd en woont nu bij mensen die alle tijd voor hem hebben. 

- memo - 
 

Aan : Stichting Bouviersupporters 
Van :     Willem  
Betreft : Bouvier Max nu 5jaar  
Datum :  8-11-2014 
 
 
Vandaag weer even tijd voor een terugblik. 

 
28 november 2013 nu bijna een jaar geleden werd ik gebeld door één van de dames van de stichting bouviersupporters 

maakt niet uit welke ze zijn beiden erg betrokken. 
Na een lang telefoongesprek en een kijkje op hun 
site waar de foto van Max toen nog Frank stond 
was ik om, die wil ik dolgraag gaf ik meteen door. 
Ik kreeg het telefoonnummer van de eigenaar door 

en na een kort gesprek sprong ik de volgende dag 
in de auto richting Harlingen. 
 
Drie maanden daarvoor had ik afscheid genomen 
van Bruno en we zouden geen hond meer nemen 
het verdriet na het einde van je maatje kan je niet 

vervangen denk je dan. Maar je wordt humeurig je 
gaat minder bewegen krijgt allerlei kwaaltjes en 
dan begint het toch weer te kriebelen. En ik kwam 
op de site van de Stichting Bouviersupporters, ik 

had namelijk al vier bouviers gehad en dus wist ik 
wel waar ik aan begon. Maar ja 72 jaar en dan zo'n 
wildebras? Mijn leven veranderde totaal. 

 
Max was een hond die bij zijn vorige baas niet los 
mocht,  en dat heb ik geweten, na twee weken 
knipte ik de lijn los en zei ga maar, dat vond hij zo 
griezelig dat hij eerst uit ging razen en me toen vol 
in mijn arm beet, ik de fokker gebeld, die me de 
raad gaf hem eerst nog een half jaar te laten 

wennen. Ik ben bij een gedragsdeskundige geweest en op cursus. Na 5 maanden kon hij los en hij is hartstikke sociaal. 
Nu zijn we beiden gelukkig het is een pracht van een hond geworden en we zijn onafscheidelijk. 
 
Met mijn grootte dank aan de Stichting Bouviersupporters!!!! 
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Bobb 
 

Bobb zat in juli 2013 al in een asiel in België. Bobb is een 
hond die wil graag werken en heeft wel een baas nodig die 
stevig in zijn schoenen staat; Bobb is gecastreerd en kan 
met andere honden. Kan alleen thuis blijven ?? en is 
zindelijk in huis. Hij houdt van wandelingen en is een 
uitstekende waakhond 
 

Eind januari 2014 was hij geplaatst, maar in april 2014 is hij 
weer teruggebracht naar het asiel, omdat hij gebeten heeft. 

 
Bobb mocht in eerste instantie alleen in België geplaatst 
worden, maar daar namen de belangstellenden geen 
genoegen mee. Na veel mailverkeer en bezoeken mocht 
Bobb op 6 oktober 2014 toch eindelijk mee. 

 
Van zijn nieuwe baasjes kregen we dit bericht: 
 
Bob eindelijk geadopteerd!  
Gaat goed met mijn andere honden. Hij woont dus gewoon 
binnen!  

 
 

Cadiez 
Op 1 September 2013 is Cadiez verhuisd vanwege kleine probleempjes die zij had met haar voormalige bazin. 
Helaas lukte het, ondanks de hulp van een persoonlijke trainer, totaal niet om haar in gareel te krijgen 
Met heel veel verdriet in hun hart werd er toch maar besloten om haar te herplaatsen. 

 

Bericht van 29 september 2014 
 
Geachte allen, 

  
We zijn afgelopen Donderdag weer retour gekomen van onze 
vakantie in Drenthe en onze Cadiez  
(en wij ook natuurlijk) hebben ons weer uitstekend vermaakt. 

  
We zijn er ook achter dat als ze niet aan de riem loopt dan is het 
voor elke hond een gigantisch lief dier, gaat met zwaaiende 
staart heel vrolijk naar ze toe en gaat spelen maar 0 wee als 
haar riempje omgaat dan is ze tegen zo’n beetje alles bekant 

weer een dolle stier. 

  
Zijn iets terug gegaan met de slobber want ze kreeg er de race 
poeperij van dus nu 2 keer in de week, krijgt nog steeds als er 
over is de restjes van ons warm eten door haar voer heen en dat 
gaat reuze goed. 
  
Voor de rest nog steeds idolaat met een tennisbal en heeft er 9 

in de woonkamer liggen, is zeer precies als we uit gaan want die 
bal moet mee en geen van die andere 8. 
  

 
Helaas kregen wij  op 12 december het verschrikkelijke bericht dat Marjoke de huidige bazin van Cadiez op 
10 december overleden is. Wij wensen Evert en Cadiez heel veel sterkte. 
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Jill 
 
 
 
 
Jill kon absoluut niet alleen zijn jankt en blaft alles bij elkaar daarom was het 
beter dat zij ging verhuizen naar mensen die veel thuis zijn en Jill een goed 
huis kunnen bieden met veel liefde en veel beweging. Jill is in april 2013 
verhuisd. 
 

 
Bericht 4 oktober 2014 
 

Dag beste bouviersupporters, 
 
Ik weet wel dat jullie ons ook volgen op FB maar dit is even 
persoonlijker. 

Even een paar vakantie fotootjes van onze meisjes. 
Onze (jullie) Jill doet het prima hier, nu ze is al maanden  
proper !!! 
Ze is niet echt de slimste bouvier die we al gehad hebben maar dat 
heeft ook zijn charme. 
Op reis was ze zeer waakzaam, (dan neemt haar zus Jazz die 
anders het meeste waakt verlof :-) . 

We houden van haar en zouden haar niet meer kunnen missen. 
 
Groetjes uit Oudenburg België 
P, S, Jazz en Jill  

 
 

 
 
 
 

Sam (Vidar) 

 
Vidar nu Sam werd december 2012 naar een asiel gebracht. Hij was toen 2,5 jaar.  
Hij is binnen gebracht, omdat hij uitvalt naar andere honden en daarnaast kan hij, bij het zien van een andere hond die hij niet leuk 
vindt, ook uitvallen naar de baas. Hij was ook een beetje de baas geworden in huis. Niet de allermakkelijkste hond om in huis te 
nemen.  . 
In december 2013 zijn er mensen die bij ons op de wachtlijst stonden kennis gaan maken met Vidar. Zij zijn een aantal keer bij hem 
op bezoek geweest. O.l.v. een medewerkster van het asiel zijn zij met hem gaan wandelen en hebben andere trainingen met hem 

gevolgd. Ook de kleinkinderen zijn mee geweest toen dat ook goed ging hebben 
zij Vidar geadopteerd. 
 

Hierbij  foto’s van onze Sam, wel niet de beste kwaliteit, maar het gaat 
tenslotte om Sam en niet om onze kleinkinderen. Je ziet hoe hij iedere 
keer gaat liggen om eens lekker gekroeld te worden door de kinderen. 
Hij is er stapelgek op, soms hebben we 4 of 5 kinderen in onze tuin op 
de camping die allemaal met hem komen spelen, hij vindt het heerlijk. 
Onze  dag begint als Sam stipt 10 over 8 ons dekbed weg trekt en ons 
dan even heerlijk aflikt, daarna gaat hij terug naar zijn mand en wacht 

tot ik naar hem toekom. Hij gaat dan liggen op zijn  rug met zijn poten 
kaarsrecht omhoog en dan begint het grote vrij ritueel, ik neem hem 
in mijn armen als een baby en als hij kon spinnen zou hij dat doen. 
Dus als je dag zo begint is het toch puur genieten?  
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Maar hij is ook ondeugend hoor, als hij mijn aandacht vraagt en ik ben 

ergens anders mee bezig en zeg NU even niet,hapt hij in mijn achterste 
en rent dan gauw weg, dat is toch lachen? Wat andere honden betreft, 
je had het over andere  reutjes, maar meneer maakt geen verschil 
tussen teven, reuen , jong of oud. Honden zijn honden en dat is oorlog. 
 
Nu is er een man op de camping die naar ons toe kwam om Sam te 
bewonderen. We raakten aan de praat en hij 

vertelde pakwerker en hondenafrichter te zijn. Nu moet je weten dat ik 
graag advies aanneem, alleen niet van opscheppers en betweters. Deze 
man was dat niet en hij zei dat ik  niet af moest leiden met snoepjes, 
want dat is geen leidersgedrag, we moesten hem kort naast houden als 

er een hond aankwam en als Sam lelijk deed, een rotruk aan de riem 
moest geven en keihard NEE moesten zeggen.Hij moet duidelijk weten 

dat wij de baas zijn en niet hij.  
 
Nou ik moet zeggen dat we dat nu zo'n 4 weken doen en er duidelijk 
verbetering. Laten we zeggen dat er van de 5 passerende honden  
3 genegeerd  worden, en 2 wil hij aanvallen.  En vorige keer liep hij los 
in het bos en kwamen er 2 honden op hem af, wij kregen een 
hartverzakking van schrik, maar hij deed helemaal niets. We hebben 

hem toch vast gemaakt, want het vertrouwen in hem is er wat dat 
betreft nog niet helemaal. 
 
Maar als je nagaat dat Sam pas 4 jaar is geworden, daarvan 1 1/2 
jaar in het asiel heeft gezeten, blijft er 2 1/2 jaar over, en daarin heeft 
hij 3 bazen gehad. Dan kun je je wel voorstellen dat het een tijdje duurt 

voor hij zeker weet dat hij bij ons veilig is en hij ons kan vertrouwen. 

Maar hij doet het zo fantastisch, het is een feest om hem te hebben. 
Volgens mij heb ik je nooit verteld hoe ik er aan gekomen ben, dat 
pracht verhaal? Of wel?  
 
 

 

Timia 
 
 
 
De baas van Timia is ernstig ziek. Timia was ondergebracht bij vrienden Zij zouden voor 
haar zorgen. Helaas kan Timia absoluut niet opschieten met hun 4 katten, ondanks dat 
er een gedragskundige er bij is gehaald, blijft Timia razend op de katten. In september 
2014 is zij verhuisd op voorwaarde dat als de baas zo zou herstellen dat hij weer voor 
Timia zou kunnen zorgen zij weer terug naar hem gaat. 

 
Het gaat prima met haar, ze voelt zich al helemaal thuis. We maken dagelijks 
een boswandeling en ze gaat overal mee naar toe.  
 
Haar baasje ligt nog steeds in het ziekenhuis en heeft nog diverse 

complicaties gehad. 
Het is nog steeds niet 100% zeker dat ze bij mij blijft, er is altijd nog een 
kleine kans dat het oude baasje op wonderbaarlijke wijze herstelt. Maar dat 
maakt niet uit, dan moet het zo zijn. 
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Boy (Bones) 
Vanwege een echtscheiding werd Boy bij ons aangemeld. Op 9 december 2013 is hij verhuisd. 
 

Bericht 4 oktober 2014 
 
Sinds een week zijn we weer terug uit Slovenië. We 
zijn er 4 weken op vakantie geweest en Boy was 
mee. 

 
Het liefste wat hij deed, was in een rivier ronddarren; 
stenen zoeken en naar de kant brengen en achter 
stokjes aan die snel wegdreven. 
Daarom even wat foto's van hem: overal op zoek naar 
water. 
Bij goed weer sliep hij buiten voor de camper. Maar 

omdat het regelmatig hoosde, sliep hij 's nachts ook 
vaak binnen.  
 
Het is een heel makkelijke hond; hij vond alles wel 
gezellig. 
Maar toen we weer thuis waren, was hij niet meer uit 

z'n mand te slaan! 

 
 
Groet van N en F en een poot van Boy 
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Modi 
 
‘Gevalletje hoofdpijn’ Modi 
 
11 juni 2014 gebeld door Bouvier Supporters: perfecte match gevonden! Nero (15 
maanden) had teveel energie,  rende in huis constant van raam naar raam. De oude 
eigenaren niet konden geven wat Nero nodig had. Alle energie werd er tijdens een 

korte wandeling in een keer uitgegooid: een energie-explosie. Wij wonen in de 
polder, redelijk grote achtertuin, bos en duinen redelijk in de buurt, dus het 
probleem ‘teveel aan energie’ dachten wij met veel beweging te kunnen verlagen 
naar een ‘normaal’ niveau. Ook hebben we nog een huisgenootje, een poes, en dat 
zou ook geen probleem zijn. Ik was dus helemaal in de zevende hemel! De dag 
daarna zijn we ‘s avonds in de auto gestapt en hebben we de lange reis vanuit de 
kop van Noord-Holland naar Limburg gemaakt.  

De kennismaking met Nero verliep heel positief. De eerste indruk van Nero: leuke, 
hele drukke en zeker een mooie grote boef! Alle basis commando’s zaten er duidelijk 
goed ingeprent. Omdat we van ver kwamen, besloten we om Nero meteen mee te 
nemen. 
Na drie stappen buiten gezet te hebben, kregen we meteen een demonstratie van 
zijn energie-explosie… WOW… Nero gooide overduidelijk al zijn energie uit! Dat wisten we natuurlijk al, maar om dat 

dan ook echt zo te zien is nog heftiger! Trekken, springen, achter je langs gaan om vervolgens weer weg te sprinten… 
Waarom hebben we de auto niet dichterbij gezet? Na 20 lange meters naar de auto begon Nero aan de lange reis naar 
zijn nieuwe huis en een nieuwe start. Bij een nieuwe start hoort ook een nieuwe naam: Modi.  
 
De driekwart van de reis heeft hij ons genegeerd en bleef hij stug achteruit kijken. Na een korte en een onrustige 
nachtrust konden we echt kennis gaan maken met Modi. Het was al snel duidelijk dat Modi vrij heftig reageerde op onze 
kat. De energie van Modi was de kat, die overigens honden gewend is, teveel en vluchtte meteen weg. En wat is er 

leuker dan een wegrennende kat…? 

De volgende twee dagen heb ik uren door de polder gelopen om hem te laten zien dat hij niet meer alles in een keer 
eruit hoeft te gooien. In het begin van de wandeling was Modi weer een explosie van energie zoals hij ook was toen we 
hem gingen ophalen. Al snel was het hem duidelijk dat het niet meer zo extreem hoefde. Dus dat gespring liet hij al snel 
achterwege: trekken en achter je langs sprinten bleven dus nog over. 

 
Al snel kwamen we erachter dat modi niet alleen heftig op onze 

eigen kat reageerde, maar eigenlijk op alles wat bewoog en 
geluid maakt, behalve auto’s en motoren. Op alles wat zijn 
richting opkwam. In het begin denk je dat hij gewoon nog even 
wennen moet aan het boerenleven, aan al die grote 
vrachtwagens en trekkers. De weken daarna heb ik veel met 
Modi getraind, geprobeerd hem gerust te stellen, hem proberen 

rustig te laten (blijven) zitten, ben de andere kant opgelopen, 
heb hem genegeerd, ben boos geworden, niets maakte ook maar 
een enkele indruk op hem. Probeerde vooral zelf rustig te 

blijven, wat nogal moeilijk was omdat ik al mijn kracht nodig had 
om tegen te houden. Bij elke nieuwe tip weer met goede moed 
aan de gang gegaan, er moet toch iets zijn wat werkt?!  
 

Uiteindelijk ben ik toch op zoek gegaan naar een trainer die 
gespecialiseerd was in ‘probleemhonden’. Tijdens de eerste 
privé-les bleek dat hij heel goed wist hoe hij zich moest 

gedragen! We zijn begonnen om de aandacht op mij te krijgen door middel van een koekje in mijn hand. Ohhh, wat 
deed hij dat goed, en wat was ik blij! Dat de oplossing zo simpel zou kunnen zijn! Eenmaal thuis aangekomen meteen 
aan de slag gegaan. Ik probeerde hem zoveel mogelijk af te leiden met koekjes, frikadellen, worsten en zelfs pens, 
maar toch bereikte ik niet wat ik wilde bereiken. Hij wil gewoon niet afgeleid worden van zijn afleiding!  

Al snel had hij ook het trucje door: als het hem uitkwam had ik zijn aandacht en kreeg hij een beloning, als er een 
vrachtwagen aankwam ging hij compleet door het lint en als deze weer voorbij was, had ik meteen weer zijn aandacht… 
de manipulator! 
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Na een aantal privé-lessen kreeg ik het gevoel dat ik met deze trainer niet meer verder zou komen. Weg sprinten was 
snel afgeleerd, maar niet alles is op te lossen met koekjes en snoepjes… Ik ben toen op zoek gegaan naar een andere 
trainer. De nieuwe trainer raadde mij aan om hem elke dag los te laten rennen, zodat Modi zijn overtollige energie eruit 

kon gooien in vrijheid. Elke avond los rennen heeft Modi zeker goed gedaan! Merkte na een maand dat hij fietsers 
opeens voorbij liet gaan en dat hij in huis een stuk rustiger was. Een klein stapje vooruit, maar toch bleef het daarbij. 
Uitlaten aan de riem bleef een drama… Hoe dichter ik hem bij me hield, hoe groter de kans dat hij zijn frustraties op mij 
af reageerde. 
 
Je word constant heen en weer geslingerd tussen emoties:  Modi houden 
of weg doen… Het gaat totaal tegen mijn principes in om een dier weg te 

doen, maar lichamelijk en geestelijk is het zo zwaar! Constant onder de 
wondjes, blauwe plekken, overbelaste spieren en gewrichten, eigenlijk 
zwaar mishandeld door mijn eigen hond. En dan ook nog de geestelijke 
klappen: het gewoon niet meer weten wat je nog kunt doen. Je afvragen 

wat je in godsnaam fout doet omdat het je niet lukt. En vooral het 
waarom! Je bent zo wanhopig en je voelt je zo onbegrepen door je 

omgeving! Uiteindelijk voor mezelf de knoop doorgehakt, Modi beter af 
bij een lichamelijk sterker iemand die wel precies wist wat te doen.  
 
Uiteindelijk heb ik een wanhopige mail naar Bouvier supporters 
gestuurd, maar de woorden ‘Ja, hij gaat weg’ kreeg ik niet uit mijn strot, 
maar zo door gaan kon ik ook niet! Na een vrij heftige mailwisseling 
werd ik gebeld door de Bouvier Supporters dat ik contact op kon nemen 

met Bert Smallenbroek, hij had veel ervaring met ‘hoofdpijngevalletjes’. 
Een aantal weken heb ik per telefoon veel contact gehad met Bert.  
Elke keer als ik er weer helemaal doorheen zat, zorgde hij weer voor positieve energie. Na een aantal nieuwe dingen 
geprobeerd te hebben en  de vele tips opgevolgd te hebben, bleef Modi kiezen voor de afleiding. Zelfs op de momenten 
dat Modi moest kiezen tussen eten en de afleiding/vrijheid (en dus de hele dag geen eten), koos hij maar een enkele 
keer voor het eten. Constant blijven proberen, maar toch deed ik maar  een klein stapje vooruit.  

 

Als verrassing kreeg ik van de Bouviersupporters een les cadeau van Bert en zo is hij op 31 oktober naar mij toe 
gekomen. Gelukkig gaf Modi een mooie demonstratie van hoe hij altijd is, zodat de problemen snel duidelijk waren! Het 
liefst had ik van Bert gehoord dat ik alles fout deed, maar ‘helaas’ deed ik bijna alles op de manier zoals Bert het ook 
gedaan zou hebben. Na weken vriendelijke methodes geprobeerd te hebben, zijn we overgestapt naar een prikband. 
Hier leek Modi wel redelijk op te reageren, maar als er een vrachtwagen langs kwam trok hij dwars door de prikband 
heen! Hij zit zo vol met adrenaline dat hij de pijn niet eens voelt. Modi is een hond die niets geeft om eten, speeltjes en 

pijn. Het enige wat overbleef was tijd en geduld. Deze mooie dag was voor mij een bevestiging dat ik goed op weg was. 
Ik was ervan overtuigd dat Modi helemaal niet beter af was bij iemand anders, daar zou hij dezelfde problemen hebben. 
Ik zou Modi alleen laten herplaatsen als hij er zelf beter van werd en niet om zelf van het probleem af te zijn. Ik was 
enorm opgelucht dat ik kon zeggen: hij blijft! 
 
Langzaam zie ik Modi veranderen in een leuke vrolijke hond. Ik probeer hem constant uit te dagen om te spelen en gek 
te doen. Hij heeft zoveel dingen moeten missen in zijn leven, dat is niet in een paar maanden in te halen! Ook komt hij 

bij een broodfokker vandaan, die bekend staat om puppies in Oostbloklanden op te kopen en in Nederland en België 
voor veel geld te verkopen. Waar Modi vandaan komt en wat hij allemaal heeft meegemaakt zullen we nooit weten, 
maar dat zijn toekomst een stuk beter zal zijn is zeker! 
 
Ik ben super trots op Modi, die regelmatig uit zichzelf weer een stapje vooruit zet. Zijn vorige eigenaren zullen hem niet 
meer herkennen!  
Hij is geen kattenhater, maar voorlopig leven kat en hond gescheiden in huis. Misschien als Modi rust vindt in zijn hoofd 

en de pubertijd voorbij is, dat ze in harmonie samen kunnen leven, maar dat is nu nog niet het geval. Ik ben erg 
benieuwd waar we over een jaar staan! 
 
 

     Roxanne: Wij hebben RESPECT voor jou! Wat een doorzettingsvermogen!  

                                       Je mag ook trots op jezelf zijn!  
Bert zei ons: “Ik zou ook moeite met Modi hebben!!!” 
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Maatje 
De zes jarige Maatje zat in juni 2014 in het asiel Stevenshage in Leiden. Wij kregen van 
hen de melding dat er bij hen een heel lief, aanhankelijk teefje van 6 jaar was gebracht. 
Haar baasje was spoorloos verdwenen.  
 

De nieuwe eigenaresse van Maatje belde. Het gaat prima, alleen bij het asiel 
hadden ze verteld dat ze gesteriliseerd was.... en nu is ze loops geworden. Ze 

had het asiel gebeld om verhaal te halen en te vragen of ze eventueel mee 
wilden betalen omdat ze verkeerde info hadden verstrekt. Daar doen ze dus 
niet aan. Maatje wordt in januari geholpen. 
 

Daarna volgden een tweede telefoontje: 
 
Maatje begint kuren te vertonen.  In haar beleving nadat ze loops is geweest 

(ze is nu zes... dus geen pubergedrag).  
Trekt al een tijdje meer aan de lijn, komt niet meer direct als ze roept en 
wordt ook fel op kleine hondjes. Wat tips aan de hand gedaan. Ze moet eerst 
fatsoenlijk aan de riem gaan lopen voordat ze losgelaten wordt. Dressuurlijn 
geadviseerd. 
 

 

Yentho 
 
 
Yento is één jarige zeer enthousiaste reu, die graag buiten is en gek op water. Door privé-
omstandigheden werd er een goed nieuw thuis voor hem gezocht. 16 september is hij 
verhuisd. 
Oktober 2014 
 
Hij heeft nog wat aanpassingsprobleempjes. Vooral de grote van het perceel heeft 
hij niet in de gaten( zeker als hij een konijntje ziet)  luisteren is dan ook een 
probleem. Maar voor de rest gaat het goed, ook met Bako gaat het goed samen. 
 

 
 
 

 

Mazke ( Mazarine) 
Mazarine (en Ornella)stonden op een site van een asiel in België dat geen honden in Nederland 
plaatst. Nu staan er op onze wachtlijst een aantal mensen die in België wonen. Eén van hen is  
11 juli naar hen toe geweest en heeft Mazarine meegenomen. 
 

Het gaat heel goed met Mazke. Ze is een mooie volle bouvier geworden, die niet meer lijkt 
op hoe ik haar in het asiel aantrof. Wat ik jullie ook nog wil laten weten:’Ik ben met 
Mazarine op bezoek geweest bij de fokster ( gevonden oa dankzij jullie hulp). Het was een 

superleuke dag en als kers op de taart is een pupke van 10 weken met ons mee naar huis 
gegaan. 
 
1 december 2014 Hallo iedereen, met Mazarine gaat het supergoed, sinds 2 weken is haar 
neef hier aanwezig en whoww, de onzekere , schuchtere bouvier is open gebloeid, ze 
gedraagt zich als een moedertje. Tot de komst van Nils had ik haar nog nooit horen 

blaffen of zelfs maar waken. Ze heeft het druk want Nils, nou die geeft niet af. Ze doen 
het geweldig samen, rangorde bepalen, spelen, samen slapen en waken. Ze zijn gewoon 
geweldig. 
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Dino  

In februari 2014 is Dino herplaatst. Zijn baasjes zijn beiden overleden en hij werd tijdelijk opgevangen, door privé omstandigheden kon 
hij daar niet blijven. 

Alles gaat heel goed bij ons, Dino is een grote lieve 
schat. 
 
Hij krijgt een homeopathisch middel genaamd 

Lycopodium. Dat is een middel een bij 
spijsverterings- en urinewegproblemen.  Bijzonder 
treffend in de bijsluiter vond ik het volgende: weet 
toenadering van het baasje niet te waarderen! Dat is 
werkelijk typisch Dino.  

Je wilt het liefste knuffelen met hem maar meneer 
draait zich verveeld om.  

Soms doet dat een beetje pijn maar ach, hij is nu 
éénmaal zo.  
Hij weet van zichzelf dat hij er goed uitziet en stelt 
het op prijs dat zijn uiterlijk ( dat komt dan eigenlijk 
uit de humane homeopathie, maar het komt ook bij 
honden voor, in ieder geval bij Dino) 3 uur trimmen, 

haren aan de poten en de baard knippen, badderen, 
hij ondergaat alles in totale rust omdat hij weet dat 
hij er knapper van wordt. ( bij mensen zijn het de 
heren in pak met stropdas die continue op hun 
uiterlijk bedacht zijn) 
 
 We hebben met Dino een paar dagen vakantie 

gehouden op Langeoog. Ik weet niet of hij de zee al 
kende, maar het was zeker goed dat wij hem hebben 
leren zwemmen deze zomer. Hij is namelijk op het 
strand in zo’n watergat gevallen dat een beetje dieper 
was dan dat hij zelf dacht, hij kwam proestend als 
een walrus aan de kant terug zwemmen. Dat was erg 
grappig om te zien, ik wilde hem tegemoet komen en 

hem helpen maar Dino was gelukkig sneller, anders 
had ik tot mijn kont in het water moeten staan. 

Brutus (Timo) 
Met heel veel verdriet moest Timo in juni 2014 om gezondheidsredenen van de baas 
herplaatst worden. Helaas moest Timo in augustus 2014 weer verhuizen. Doordat zijn 
nieuwe bazinnetje door een zeer ongelukkige val, door toedoen van een andere hond, 
in het ziekenhuis terechtgekomen was en maanden moet revalideren. 
 
Het gaat heel goed met Brutus. Brutus is  
pas naar de kapper geweest bij Henk en 

Maria in Velp. 

Hij maakt het wel steeds 
bonter. 
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Noah 
 
In september 2012 zat Noah in dierentehuis Arnhem.  
Zijn leeftijd werd geschat op zo'n 9 maanden en was als 
zwerver binnengekomen 

 
Via Facebook kregen we in oktober 2014 dit bericht: 
 
“Dit is  onze hond Noha. Die hebben wij 2 jaar geleden 

met hulp van stichting bouviersupporters uit een asiel 
hebben kunnen halen.  

Hoe hij nu is ik wil m graag laten zien. Nou hij nu is 
een super hond geworden voor iedereen en ander 
dieren. Groetjes aan de mensen van ’t asiel.” 
 
 

 

 
Shira en Opa 
 
Bericht van 14 november 2014  
 
Hi Shira is gisteren 12 jaar geworden, tja wat moet je ervan zeggen, ze is zo gek als een deur. 
  

Ik heb hier 2 dames ontmoet die uit Den Haag komen, ja die komen hier dan hun honden uitlaten in Delft, 

En Shira is helemaal gek op hun roedel honden, ze wil zo graag met een troep lopen dat ik haar nu 
2x in de week meegeef aan hen. Nou en als je mijn hond meekrijgt heb ik echt wel vertrouwen in hun kunnen. 
  
Als ik alleen met de honden ga lopen kom ik soms een hondje tegen maar dat is dan ook alles, dit is voor Shira zo 
ontzettend fijn, ze geniet. Ze heeft zo'n plezier. 
 

Soms spijbel ik even van mijn werk en ga dan om die tijd ook naar het bos om een half uur met hen mee te lopen. Opa 
kan dat gewoon niet zolang. Helaas.  
  
 

Opa is thuis geopereerd aan zijn tandsteen, nou als we die 
ooit moeten laten inslapen (hoop ik natuurlijk nog 

wel een poosje mee te wachten) dan moet ze een 
paardenmiddel bestellen. In April gaat hij 14 jaar worden. 
Hij heeft eerst tabletten gekregen toen pufjes Methadon, niet 

onder zeil te krijgen. Hij lag echt roze olifanten en de Ark 
van Noach te tellen, maar zodra je aan hem kwam, sprong 
hij op.  
Vervolgens algehele narcose, tandjes gepoetst en de 

volgende dag fris en fruitig aan de wandel. Die hond is 
werkelijk ijzersterk. 
  
Maar zo kort als ik plezier van Sheila heb gehad, was 
tenslotte maar 2 jaar, zo lang ga ik met deze monumenten 
doen.  
 

Opa heb ik nu al 1,5 jaar en Shira al meer dan een jaar. 
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Nana (Napoleon) 
Napoleon was 1 jaar oud en Napoleon zat nog bij zijn fokker. Vanwege omstandigheden is hij als pup niet naar zijn nieuwe baas 
gegaan.  
 

22 oktober 2014 kregen we dit bericht: 
 

Napoleon (Nana) geboren aug 2012 

3 Januari 2014 heb ik, de vrouw van het gezin, Nana 

opgehaald uit Friesland. De eerste dagen was het 

vrouwtje de baas, die had hem tenslotte 

opgehaald en de hele verdere dag met hem 

doorgebracht. 

Die week erop had de man des huizes vakantie 

genomen, hij heeft deze gehele week met Nana 

opgetrokken. Dit omdat beide voor Nana belangrijk 

werden. We zijn nu 10 maanden verder en Nana is 

van kennel hond tot huisgenoot veranderd. Hij is 

super lief en sociaal. 

In juli kreeg Nana een ontsteking. Dit heeft tot 

oktober geduurd totdat hij geopereerd is. Daar 

vonden zij een grasaar. Nu hij genezen is, is hij weer 

volop levendig en blij. Wij zijn heel bij met hem en hij 

is een lieve hond voor ons. Wij beleven heel veel 

plezier aan hem en hopen nog vele jaren plezier 

van hem te hebben. 
 

         

Groetjes familie van M. uit J. 
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Bram en Henk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Door privé-omstandigheden, kon de eigenaresse helaas, niet meer de zorg voor Bram en Henk 
opbrengen en met pijn in het hart en heel veel verdriet werd er naar een nieuwe plek gezocht. 
 
Voor Henk stroomden de aanmeldingen binnen. Bram moest het met iets minder belangstelling 

doen.  
 

Deze aanmeldingen en degene op de wachtlijst die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen 
zijn allemaal door gegeven aan de eigenaresse.  
(Wij werken altijd vanuit de hond. Dat wil zeggen dat wij kijken waar de hond het  
beste nieuwe thuis krijgt, ongeacht hoe lang of kort iemand ingeschreven staat.  
Maar het is de eigenaar die beslist waar de hond geplaatst wordt) 

 
 
Na lang beraad en veel telefoongesprekken heeft zij besloten dat ze met een aantal  
van hen kennis wilden maken. Om te kijken of het klikten en bij wie Henk en Bram 
het beste zou passen. 
Een aantal weekenden achter elkaar zijn deze kennismakingsbezoekjes geweest. 
 

De honden hebben zelf gekozen bij wie ze wilden wonen. 
 
Toen de familie B. op bezoek kwam en weer weg ging bleef Henk liggen en keek Bram hen 

helemaal na. Bij familie S. was het anders om Bram bleef liggen en keek Henk hen na. 
 
 

Op zaterdag 6 december zijn ze beide tegelijk verhuisd. 
 
 
 
 

Henk 

Bram 

Berichtje van voormalige bazin: 
 
“Emotioneel.... Ze zijn rond elf uur allebei weggegaan.  
Het is heel goed gegaan.  
 

Henk zag de achterbak open staan en sprong er gelijk in.  

De auto van de familie S. lijkt op die van ons :) De reis  
schijnt goed te zijn gegaan, hij was rustig maar ik had ook  
niet anders verwacht! 
 
Bram herkende de auto niet - hij mocht op de achterbank  
zitten en dat is hij totaal niet gewend. Ook die reis is goed  

gegaan en hij was gelijk de boel aan het verkennen.  
 
Het zal nog wel wat tijd kosten voor ze hun weg helemaal gevonden hebben, 
maar het is goed begonnen! 
Voor mij is het heel heftig. De lege kennel, de ballen die her en der verspreid in 
de tuin liggen……….. 
Zal tijd nodig hebben...Het zijn beide perfecte gezinnen voor beide honden 
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Grietje 
In september 2010 werden een aantal ‘afgedankte’ honden uit een Belgische fokschuur gehaald waaronder Grietje en Duncan.  
Grietje belande samen met haar maatje Duncan  in een asiel in Nederland. 
Daar bleek dat ze zwanger was….. geen idee wie de papa zou kunnen zijn, maar het vermoeden bestond dat Duncan ook de papa van 
de pups was. Alle pups zijn goed terechtgekomen en ook voor Duncan en Grietje werd een goed thuis gevonden. 
 

Grietje is verhuisd naar Duitsland en reist samen met haar baasje heel europa door. Regelmatig krijgen wij leuke 
mailtjes en foto’s over de reizen die ze samen maken. Grietje is echter heel erg ziek geweest. 
 
14 december kregen we dit bericht: 
“Dag allemaal, 
 
Alles is weer goed na een maagkanteling, 2 operaties en 9 dagen op de intensive care en 8000 euro lichter is Grietje 

vrijdag weer thuis gekomen. 
Grietje is een strijdlustige dame. De artsen hadden in het begin totaal geen hoop, ze zou ingeslapen moeten worden. 
Maar het gaat nu zo goed met haar, alsof er helemaal niets is gebeurd. 
Het 30 cm. lange litteken heelt goed. Ze vreet nog net zo als vroeger, alleen nu krijgt ze 5 x per dag kleine porties te 

eten, omdat haar maag een stuk kleiner is geworden. 
Morgen gaan we weer naar het werk en in tegenstelling tot mij kan zij daar echt lekker even uitslapen, want van louter 
vreugde is ze het slapen de laatste tijd een beetje vergeten” 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

Henk  Bram 

 Een kort bericht over Henk 
 
Wat is Henk een geweldige hond.  
Het gaat beter dan we ooit hadden 

dromen. 
Op de foto Henk net voordat hij in de 
plassen mocht spelen. 

Berichtje over Bram ... 
 
Het gaat erg goed met Bram 
Bram is een heerlijke hond en gedraagt zich nog als een 

puppy. 
Bram is inmiddels wel gewend om binnenshuis te wonen. 
Bram is erg leergierig en wil graag commando's leren. 
 
Kortom we zijn erg gelukkig met onze nieuwe vriend. 
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Jayden (Gidon) 
Voor de in 2008 geboren reu Gidon werd er door allerlei ingrijpende privé-omstandigheden 
een nieuw thuis gezocht.  

29 november was er kennismaking. De mensen vonden Gidon een prachtige, lieve hond 
maar zij besloten op dat moment toch maar niet meer aan een hond te beginnen. 
 
4 december was er weer een kennismaking. Jantina is daarbij aanwezig geweest. 
De belangstellenden voor Gidon hebben 2 kleine hondjes en eentje daarvan is nogal 
moeilijk .... 
 

Eerst met zijn allen een lekkere boswandeling gemaakt. Nadat het kleine hondje een paar 
keer geblaft had was het goed.  Liepen ze gezellig naast elkaar. Daarna binnen. Ook dat 

ging prima.  
 

  
Bobby 
 
In juli 2014 werd de toen 9 jarige Bobby samen met de even oude Emma door de Interessengemeinshaft opgenomen in 

het pension de Tannenhof. Bobby is een beetje schuchter omdat hij nog niet veel kent uit 
het leven. Maar hij is ontzettend lief. Tijdens de wandeling reageert hij neutraal op andere 
honden. Hij vindt wel alles heel spannend dus daarom loopt hij nog steeds aan de lange lijn 
totdat hij de omgeving echt goed kent. Ondanks zijn leeftijd van 9 jaar gedraagt hij zich 

zeker niet als opa. , Hij is nog zeer actief! 
 
In september hebben we heel hard geduimd voor Bobby, want hij 
kreeg namelijk bezoek van belangstellenden. Helaas ging dat niet, 
want deze mensen hebben katten en dat gaat dan nou net weer 
niet zo goed samen met Bobby. 

 

Oktober 2014: Bobby is gecastreerd, hij heeft de operatie goed 
doorstaan en woont nu in een grote hondengroep, waar hij het 
goed doet. 

November 2014: Weer serieuze belangstelling voor Bobby…. Onze duimen draaiden weer. 
Jaaaaaa……. Bobby is verhuisd. Hij is bij echte bouvierliefhebbers terechtgekomen. 
Hij heeft met recht zijn warme mandje gevonden. 

 
Berichtje van de nieuwe baasjes: 
 
Dag allemaal,  

Wij zijn T ( 48 jr) en T ( 45 jr) en sinds februari 2014 trotse bezitter van Lennox- Icey. Hij is 
als 8 weken oude pup bij ons gekomen. Nu verheugen wij ons enorm op de komst van de 9 
jaar oude Sir Bobby. We hopen hem een liefdevolle oude dag te kunnen bezorgen 

Gidon is 9 december verhuisd. 
 

Het is vannacht heel goed gegaan met Gidon/Jayden. 
Hij begint ook al te luisteren naar zijn nieuwe naam. 
Met de tips van Bert trekt hij ook al bijna niet meer 
aan de lijn. Je kunt merken dat hij eigenlijk al een 
goed opgevoede hond is, hij kent ook allerlei 
commando's, merk ik hier binnen. Met de katten gaat 
het ook goed, om beurten zoeken ze hem op. Dat 

vindt -hij leuk, maar is ook verbaasd. Heel grappig. 
Met de honden gaat het ook goed, ze zoeken nog niet 

echt contact maar dat komt wel op hun eigen tempo! 
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Berichtje van Bobby: “Ik ben een Dief” 
 
De reis naar mijn nieuwe thuis was best wel spannend. Mijn nieuwe vrouwtje heeft de hele reis bij mij op de achterbank 
gezeten en de hele tijd tegen mij aan gekletst en me gerustgesteld. Maar het liefste had ik gewoon voorin op de 
bijrijderstoel gezeten hoor. 

Eénmaal thuis aangekomen heeft Lennox mij uitvoerig begroet, leuk hoor zo’n jonge spring in het veld. Samen zijn we 
mijn nieuwe huissie in gegaan. Alles rook naar Lennox, da’s natuurlijk niet de bedoeling…. Ze zullen weten dat ik ook nu 
daar woon …. Jullie kunnen je wel bedenken wat ik dus heb gedaan ….. 
Nou ja…. Wie weet verbeter ik mezelf nog wel ;-)  

Het eten is hier heerlijk. Ik heb vers rundvlees gehad gemengd 
met van allerlei gezonde dingen zoals augurken best lekker hoor ! 
Op de 1 of andere manier rook het in de keuken ook heel lekker 

naar worstjes, ik vond het apart dat Lennox daar niets van in de 
gaten had… of toch wel ? in ieder geval stond er een bord met wat 
worstjes op het aanrecht en dat smaakte super. Maar mijn 
vrouwtje begon te foeteren… waarom ? geen idee? Ze stonden 
daar toch maar ? Lennox vertelde mij echter dat hij zoiets nog 
nooit gedaan had. 

Ik ben ook zo gelukkig dat mijn nieuwe baasjes tegen alle 
richtlijnen van opvoeding  in, ons lekker op de bank en in bed 
laten slapen. Dat is toch een droom zo lekker knuffelig … 
Lennox is  nu al mijn grote vriend want ik weet het bijna zeker, hij 
heeft respect voor mijn leeftijd. Ik hoop echt dat ik hier nog heel 
lang mag blijven want ik vind het hier zo fijn. 

 

 
 

Rich (Rachmanov) 
Rach, een anderhalf jaar oude leuke bouvierdame moest verhuizen naar een wat rustiger omgeving. De omgeving waar zij woonde was 
te druk en daar werd ze erg nerveus van. Zo erg dat ze bij de ontmoeting met andere honden continue in de aanval ging. Ze moest 
daarom een muilkorf dragen. 
We vonden een topadres in samenwerking met de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit Duitsland. Ze woont sinds 30 
augustus 2014 bij een echtpaar in Duitsland die heel landelijk en rustig wonen. Zij hebben een bejaarde Dobermann dame, Orka 
genaamd. 

 
6 oktober 2014 
 
Sorry dat ik niet eerder gemaild heb maar mijn moeder is op 28-09 jl 
90 jaar geworden. De laatste 14 dagen waren vol belevenissen. De 
honden en ik zijn elke avond doodmoe in bed gevallen haha. 

 
Als beide honden ‘s morgens uit de kennel komen na het eten, valt 
Rach over Orka heen. Een buitenstaander zou denken dat het een 
aanval is maar dat is het echt niet. De 2 zijn een heel leuk team en 
dat bewijst maar weer eens hoe goed mijn beslissing was om een 
jonge hond naast Orka te nemen. De wandelingen, waarbij we ook 
andere honden tegenkomen, worden steeds makkelijker. Gisteren 

waren we bij de DA voor de herhaal enting Rabiës. Er waren een paar 
honden in de wachtkamer en Rach heeft zich prima gedragen. Dat 
kleine monstertje is nu 4 weken bij me en ze heeft temperament 
zonder einde. Aan de andere kant is het de meest makkelijke hond ter 
wereld, om op te vreten.  
 

 



                                                                                            

 

Pagina 20 Pagina 20 

Bouviersupporters Magazine 
 december 2014 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Pagina 20 

Ik heb het al meerdere keren gezegd maar je hebt Rach zo goed opgevoed, dat had ik niet beter gekund. 
Wat de naam Rach aangaat, ik heb haar op een gegeven moment aangesproken met Rich, wat een beetje gelijk klinkt 
en ik noem haar nu Richy, vind je dat OK ? 

 

Ze weegt nu 30 kg, 4 kg aankomen in 4 weken is eigenlijk wel een beetje teveel. Het is net als bij mensen , de 1 kan 
eten wat hij wil, de ander wordt al dikker van het kijken naar eten. Richy behoort bij de laatste haha 
 
Richy is een geweldige hond die mij regelmatig aan het lachen maakt, ook al zijn sommige situaties niet om te lachen, 
maar ze weet wat ik wil en we zijn een goed team. De kleine Richy is een goudstuk. De beide honden brengen mij veel 
ontspanning en ze helpen mij goed in de tuin haha 
 

4-11  
Ik had natuurlijk al weer veel eerder kunnen schrijven maar ja, herfst, huis, terras en tuin en 2 helpers die 
driftig mee helpen om de boel aan kan te krijgen.  Dus zoals jullie lezen…. Het gaat echt goed met ons. 
Richy is zoals altijd ons kleine monstertje en is gek op knuffelen met ons. Met haar probleem wat ze had 
tegenover vreemde honden komen elke keer een stapje verder. We doen heel veel met behulp van 
voertjes. Haar vorige baasje had destijds aangegeven dat ze een slechte eter zou zijn maar dat gaat nu 

goed, ze komt al beetje bij beetje aan. Ze weegt nu 33 kg. Terwijl ze nog maar de helft krijgt van wat Orka 
krijgt. 
 
Orka gedraagt zich weer als een jonge meid maar is nog wel steeds de baas. Ze zijn gek op elkaar en zijn 
een echt team geworden. Verdrietig genoeg zijn de kankergezwelletjes bij Orka onder de oksel bedreigend 
groter geworden, ze heeft echter geen pijn en is qua beweging veel actiever dan Richy. Met mijn 
voornemen om Richy 1x per week mee te nemen naar mijn werk op het verpleeghuis ben ik nog niet 

verder gekomen, maar dat ligt meer aan mij want Richy is er absoluut zeer geschikt voor. Haha dat 
knuffeldier verhinderd mij nu om nog verder te schrijven….  
 
26-11 
 
Richy heeft een spannende week achter de rug. 
 

Ze was met H. in Dusseldorf en heeft deze dagen het stadsleven van zeer dichtbij mogen beleven. De auto 

was taboe deze week ;-) Alles werd gedaan met de tram, bus of trein. Roltrappen op het grote station, 
kerstmarkt, haven, Schepen en natuurlijk de Rijn… alles vond ze helemaal geweldig ! 
Ze liet zich aaien en knuffelen door kinderen en volwassenen. Bij gehandicapten en zelfs mensen in 
rolstoel gedroeg ze zich heel rustig. 
Ook is ze met mij mee geweest naar het verpleeghuis om de bewoners te bezoeken. Ze heeft alles heel 

cool bekeken. Ze heeft zich zo gedragen zoals we eigenlijk al wel gedacht hadden 
 
Ik overdrijf echt niet, maar overal waar we met haar komen zijn de mensen gek op haar. 
Dit kleine “monster” heeft een heel groot hart ! 
 
 Ik kan je wel vertellen… na 35 jaar Dobermanns te hebben gehad komt er nu alleen nog maar een 
Bouvier, GEWELDIG! 

 
Berichtje van de voormalige eigenaresse: 
“Wat fantastisch he? Zo gaaf dat het zo lekker gaat! Super trots op die knappe Rach! Zo fijn dat ze zo goed 

terechtgekomen is. Ik had het nooit kunnen hopen.....” 
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Max en Rio  
Via Facebook ontvangen: 

 
 

Donald 
 

De ongeveer 8-jarige Donald zat in het asiel in Almelo. 
Donald zijn leven werd gekenmerkt door ernstige verwaarlozing. 

Gelukkig werd ingegrepen en wij mogen hem nu helpen bij en aan 

een nieuw begin! 
 
Donald heeft van vér moeten komen, maar zichzelf dapper herpakt. 
We zien hier een lieve, levenslustige en mooie man, die nieuwsgierig 
het leven tegemoet treedt. Verder graag mee gaat uit wandelen en 
houdt van lekkere koekjes! 
 

Bij onze Duitse collega’s van de IG melden zich mensen die 
belangstelling voor hem hadden. Wij hebben hen voorgesteld bij het 
asiel. 4 december zijn zij in de auto gestapt om 300 kilometer te 
rijden om met hem kennis te maken. De klik was er en Donald is 
meegegaan. Donald woont nu bij een gepensioneerd echtpaar in het 
noorden van Duitsland. Met alle tijd en ruimte voor hem. 

Als gewillig “slachtoffer” bij een EHBO voor 

dieren les op school. 
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Tjabo 
 

Tjabo een anderhalf jaar oude heer van stand is bij zijn fokker terug gekomen, omdat 
zijn baasjes niet meer voor hem konden zorgen.  

 
Tjabo is zeer vriendelijk naar mensen en andere honden. Hij heeft 1 probleem hij is in 
huis niet zindelijk. In een kennel wel. Met veel geduld en beleid wel zindelijk te krijgen. 
 
Verslag van Marian (medewerkster bij Bouviersupporters): 
Ik ben vandaag (26 november) bij Tjabo op bezoek geweest.  
Wat een geweldige hond zowel uiterlijk als innerlijk.... niet meer en niet minder. Zeer 

sociale hond met zachtaardig karakter. Ben met hem wezen lopen, liep mee aan mijn 
pink. Geen interesse in alles wat voorbijkomt. Ook andere honden negeert hij. Zocht 

gelijk contact met me. Geen hond die een strenge hand nodig heeft, een woord is meer 
dan genoeg. Een hond die hunkert naar een liefhebbende baas. Kortom een echte 
topper! 
 
Al heel snel melden zich een belangstellenden familie.  

Zij zagen er niet tegen op om Tjabo zindelijk te maken en hebben daar al een heel 
schema voor gemaakt. 
Ze zijn 29 november gaan kennis maken. De klik was er meteen.  
Op vrijdag 5 december is Tjabo verhuisd. 
 

Bericht 6 december: 

 
“Vrijdagochtend 11 uur ik arriveer op plaats van bestemming en Tjabo kijk me vanuit 
de kennel aan en kwispelt honderd uit met zijn staart zo van he!hier zit ik!....... 
Na een lekker bak koffie , mag ik naar Tjabo toe en de fokker waar hij werd 

opgevangen liet het hek opengaan en Tjabo kwam gelijk naar me toe en ging op mijn 
voeten zitten , ja Tjabo je mag mee nog even voer meenemen en dan gaan we 
richting A. In de auto geen vuiltje aan de lucht , bij zijn thuis aangekomen eerst een 

flink stuk gelopen een rondje R.Plas daar heeft hij zijn ogen uitgekeken wat een rare 
dingen zijn dat die vogels en ze maken lawaai hahahaha hij was er van onder de 
indruk maar absoluut niet bang die schat. 
De rest van de dag verliep rustig een tikkeltje nerveus ,hij liep me de hele dag 
achterna en was veel aan het hijgen. 
Nacht verliep onrustig veel aan het piepen snelle ademhaling maar uiteindelijk toch in 
slaap gevallen toen mijn man bij hem ging liggen.  

 
De volgende dag vroeg uit de veren en weer een rondje 
plas voor de boeg , ditmaal met heel veel honden die we 
tegen kwamen , ook nu weer even snuffelen , staart als een propeller en weer door jeetje 
wat doet hij dat goed. Ook even los was geen probleem. Vandaag ook weer veel naar 

buiten en hem gekamd omdat hij veel klitten heeft , hij ging zowat OP schoot zitten ook dit 

ging super. Er lijkt wat rust in de tent te zijn gekomen alhoewel hij alles in de gaten blijft 
houden maar voor 1 iemand gaat hij door het vuur en het is na de eerste dag al bekend dat 
is het vrouwtje.  
 
Dames van de bouviersupport wat een enorm goed team zijn jullie en ook hoe jullie ons 
begeleiden van kennismaking tot plaatsing echt een hele dikke pluim. Dit jaar geen 
kerstkaarten voor famillie en vrienden, maar een donatie voor het prachtige werk wat jullie 

doen. 
Morgen staat de wandeling op het programma wij verheugen ons erop en stiekem hoop ik 
dat Tjabo bij een ieder van jullie een knuffel kan geven als dankdat jullie hebben gezorgd 
dat wij zo gelukkig en Tjabo zo blij is met ons als nieuwe baasjes.     
Heel veel liefs J, H en Tjabo.”   
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Speciale aandacht voor: Dolly 
 
Door het overlijden van het baasje van Dolly moest zij en haar bazin verhuizen van een groot huis op het platteland 

naar een appartement in een grote stad. Dat vile niet mee voor Dolly. Zij kon opeens niet meer alleen thuis zijn en ook 
aan de drukte heeft zij erg moeten wennen. 
Dolly kan met haar 10 jaar als een senior worden beschouwd, maar zoals u op de foto's kunt zien heeft zij een junior 
uiterlijk en volgens de dierenarts heeft 
ze een junior conditie. 
 

Op 19 oktober is er een kennismaking 
geweest. Helaas klikte het niet tussen 

de hond van de belangstellenden en 
Dolly. 
In een afgesloten ruimte ging het 
redelijk goed, maar eenmaal buiten 
ging het niet goed. We hebben ze 3 x 

geprobeerd bij elkaar te brengen, 
maar het lukte niet meer. 
 
Daarop hebben wij deze ‘advertentie’ 
voor Dolly verstuurd. 
 
Op die mail kwam er een hele leuke 

aanmelding voor Dolly en werd er 8 
november kennisgemaakt. De bazin 
van Dolly melden ons: 

 
“De kennismaking is inderdaad heel 
goed verlopen. Eerlijk gezegd ben ik onder de indruk over de manier waarop M. met Dolly omging. Heel natuurlijk en 

vanzelfsprekend. Dat voelde goed. We hebben met z’n allen, dus ook met de twee kindjes, een lange wandeling 
gemaakt en M. had alles heel relaxed onder controle.  We hebben afgesproken om dinsdag aanstaande opnieuw met 
elkaar contact op te nemen om een definitieve beslissing te nemen.” 
 
Ook de belangstellenden was zeer positief . Er werd besloten dat Dolly 15 november door de kinderen gebracht zou 
worden, (zelf vind ze dit te emotioneel). Er is een proeftijd van 14 dagen afgesproken. 
 

Update 15 november: 
Dolly is gebracht, na een paar onrustige uurtjes en dit te hebben genegeerd, heeft Dolly niet meer gepiept en haar plek 
gevonden. 

 
 

Helaas op 23 november werden wij gebeld het gaat niet goed met Dolly  en 
de kinderen. Dolly gromt als de kinderen binnenkomen of langs lopen als zij 

ergens ligt te slapen. 
 
Veel tips gegeven o.a: 
“Commando’s gebruiken die Dolly kent. Zoals “blijf “ en dan even achter de 
deur wachten en weer terug. De kinderen betrekken bij het voeren. De 
kinderen mogen niet naar Dolly en een rustig plekje in de woonkamer voor 

Dolly creëren. Dolly zal zich moeten schikken in haar nieuwe bestaan. Ook 
Bert is ervan overtuigd dat het hier zal gaan lukken. Mevrouw heeft veel 
ervaring met honden. 
 

Na nog een voorval heeft zij toch besloten dat Dolly niet kan blijven. 
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Wij moesten dus weer op zoek naar een nieuw thuis en werd er deze advertentie verzonden.  

 
Gelukkig kregen we daar nu 2 reactie op. 
 
Zondag 30 november is de tweede 
eigenaresse naar een van hen gegaan. 
Helaas lukte het ook hier niet met het 
aanwezige hondje. 

Dus een van de andere mensen gebeld. 
Die zijn meteen in de auto gestapt en zijn 
Dolly daar gaan halen. 
 

Op de terugweg hebben zij contact met 
Bert gehad om het goed aan te pakken 

met Dolly. 
Bij deze mensen krijgt Dolly weer een zee 
aan ruimte zoals ze gewend was en er zijn 
geen kinderen aanwezig. 
 
Wat een dag voor Dolly. 
 

De terugreis is goed verlopen. Dolly was heel rustig. De kennismaking met onze hond Twister is goed verlopen. Eerst 
wat geblaf maar verder ok. Dolly is nu toch maar weer dapper op excursie door weer een vreemd huis. Super 
nieuwsgierig ….. !! Ze komt af en toe even terug om te kijken of wij er nog zijn ... Aai over de bol vindt ze fijn.  
Ik vind dat ze zich flink houdt hoor ! 
 
Ze probeert voornamelijk wat te doen alsof Twister er niet is. Maar die heeft al eens flink de aandacht op zich gevestigd 

op een niet al te charmante manier, omdat ze meende dat ‘de nieuwe’ wel ineens veel en dicht bij mij was .. 

Toen deed Dolly ; “WOE” .. en toen was Twizz alweer stil. Ik slaap voorlopig in de slaapkamer beneden ... We hebben er 
alle vertrouwen in.. Ti's een lieverd! 
 
1 december 2014 
 
Dolly’s kussen naast bed gelegd in de slaapkamer beneden . Ik in het bed , zij ernaast , geen kik gegeven >>>> slapen 

J. en Twizzie gingen boven slapen , voor de rust zo’n eerste nacht .. 
 
Die zijn op dit moment op kantoor aan het werk samen ..En Dolly ligt hier beneden aan mijn voeten . 
Helemaal kalm , helemaal ontspannen . Ze is net op verkenning geweest in haar nieuwe tuin . 
Volgens mij vindt ze die wel oké ,  ik meende even te zien dat ze dacht , ‘’huh ?? Niet echt een keurig verzorgd, 
superstrak gazonnetje ?? Beetje rommelig wel”..  maar ze was zo fatsoenlijk om daar niets van te zeggen . 
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Mail 2 
 
Mevrouw D.  is al uren een schoonheidsslaapje aan het doen .. Zal 
straks wel uitgerust zijn . Maar ze is vast over-en -oververmoeid 
geweest, arme meid . 
Vanmorgen liep ze nog voortdurend met me mee , achter me aan , 
in de wc .,onder de tafel op m’n voeten , maar ondertussen gelooft 

ze het wel .. 
Twister is weer terug boven bij J. We hebben wel met z’n allen 
gewandeld, redelijk oké  en ook even in de tuin lopen crossen . ( wij 
niet hoor : zij !) 

 
Maar in de tuin was nog niet zo’n succes .. Twizzie is zich rot 

geschrokken en verdween met hangende pootjes in haar bench .. 
Oeps , dat is geen Eros .. die toevallig gisterenmorgen  nog hier “op 
de koffie” was . Haar grote dikke ( vooral dik )Bouvier kameraad .. 
Die ze de kauwstaafjes uit de bek afpakt … Zo’n goedige lieverd is 
dat . 
 
Tja , ik vind het niet verkeerd dat zij leert dat ze niet iedereen op de kop kan zitten . 

( Terreur-Terriër , maar o zo’n schatje  , voor ons toch , en met een gigantische achterstand op een vreselijke manier 
de wereld en het asiel in geslingerd als pup .) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 december  
 
Twister had vroeger nogal eens last van maag / darm ,  
en krijgt nu 's morgens eerst en 's avonds laatst =voor het slapen gaan- yoghurt . Dat helpt echt geweldig ! 
Maar dat lust Dolly dan ook hoor :-)  ( volgens mij lust zij ALLES !!) 
Zit wel d'r snoet helemaal onder , en als ik dan een doekje pak om even te poetsen , trekt ze haar lip op .. 
Nou die moeite kan ze zich sparen , kben daar niks van onder de indruk :-)  

Misschien toch al een vraagje .. 
Nou is het hier best afgelegen , slechts 1 keer in de zoveel tijd komt er eens een auto langs :-) 
maar dat hadden we dus gisteren tijdens het wandelen . 
Opvallend gedrag : poging tot opspringen richting auto en vervolgens eindeloos nakijken , leek tamelijk geobsedeerd.  
Moest moeite doen om dat te doorbreken en weer haar aandacht te vangen .. Lukte wel weer hoor , maar duurde toch 
even en vroeg me af of ze iets met auto's "heeft" . In de zin van , voorkeur voor bepaalde merken , kleuren , modellen 

ofzo ?  Dat ze mogelijk voor ze met pensioen ging in die branche werkzaam was ???? Kan toch ?? 

   
Dolly in de slaapkamer                                             Oortjes gespitst verder niets                            Met Twizzie spelen 

pootje opzij voor het betere buikje-wrijf-werk 
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9 december 
 
Geen goed nieuws …………… 

Dit kost mij zoveel moeite.  Het is mijn eer te na .. 
Hoe ontzettend erg ik het ook vind , de spanningen tussen Twister en Dolly zijn ondertussen huizenhoog opgelopen . 
Samen oefeningetjes proberen te doen lukt van geen kanten . Twizzie is zo angstig , je moet haar er dan aan de haren 
bijslepen ,zo werkt dat gewoon niet . De paniek die Twizzie dan gaat vertonen , stimuleert Dolly nog eens extra om er 
bovenop te willen vliegen . 
 
Dat karakters zo botsen dat ze nooit in 1 ruimte samen kunnen , maar dat is niet vol te houden. 

Gisteren ook niet meer met z’n allen kunnen wandelen . J. apart met Twizz uit  en ik loop met Dolly . 
 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de helft van het gezin boven leeft ,de andere helft beneden , en dat we zorgvuldig 
elkaar moeten zien te ontwijken , omdat het anders oorlog wordt . 
Nu moet we steeds hal en garage gebruiken om eentje af te zonderen ( die dan zit te piepen) zodat de andere kan 
passeren ( ook piepend ) .. 
Kortom een ellendige ,en voor Twister gevaarlijke situatie, maar voor Dolly ook niet bepaald rustgevend en verre van 

gezond dus. Toch ook ondertussen al een tand in haar neus gekregen . 
 
Dolly is voor mij een schat van een hond .  Kan met haar lezen en schrijven, maar ze moeten wel samen kunnen leven . 
Vreselijk om te moeten zeggen , en mijn hart huilt om Dolly , maar het gaat gewoon niet . 
Ik heb vaker twee honden gehad , wat er nu gaande is ,valt niet op te lossen. Hoeveel tijd en geduld we ook zouden 
willen investeren , hier gaan gewonden vallen . Qua omgeving is Dolly hier wel echt op haar plaats . 

 
Geen stadse druktes ,een  vrouwtje dat niet buitenshuis werkt ..Het moet toch mogelijk zijn dit recept voor haar te 
verkrijgen .. 
Ik hoop zo dat jullie begrijpen hoe kapot ik hiervan ben, arme Dolly , ze verdient alleen maar alle goeds …. 

 
Maar hier kan ze niet blijven …. 
 

Nu hebben wij goede contacten met dierenasiel Canina in Essen  
( België) de eigenaresse is bouvierliefhebber. Zij bood haar hulp 
aan. Zij wilde Dolly graag opvangen bij haar in huis. Dolly is dus 
overgebracht naar het asiel. Dolly was behoorlijk gestressed toen ze 
daar aankwam. Ze is dus eerst 1 van de verwarmde kennels in 
gegaan om tot rust te komen.  
Ze heeft gisteren de wandeling meegemaakt met 20 andere honden 

en dat gaat goed. Met grote honden heeft Dolly geen probleem. Ze 
werd gaandeweg al rustiger en begon lekker te snuffelen en in de 
paardenpoep te rollen.  
De eerste indruk van de eigenaresse is dat Dolly nog in topconditie 

verkeerd. Ze is een ranke zeer elegante bouvier.  
Omdat Dolly nog zo fit is, is zij ervan overtuigt dat er voor Dolly nog 

wel een fijn nieuw plekje te vinden is dus we gaan met elkaar weer 
op zoek naar een nieuwe warme mand voor Dolly.  
 
Dolly is een lieve aanhankelijke hond die gewoon niet van kleine 
hondjes en van kleine kinderen houdt.  
 
We zoeken dus een adres: 

waar geen kleine kinderen en geen kleine hondjes zijn en ze niet 
alleen hoeft te zijn. 
Dolly is gek op lange wandelingen en ze kan naast de fiets mee.  Luistert goed! Ook houdt ze erg van lekker knuffelen! 
 
Wie heeft er een fijn plekje voor deze topfitte oma ....? Neem dan contact met ons op  info@bouviersupporters.nl 
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Zij die thuis blijven 

 

Bonnita 
 
Bonnita is een teefje wat geboren is in 2008. Eind september 2014 werd zij bij ons 

aangemeld. Door omstandigheden werd er, met pijn in het hart, een nieuw thuis voor 
Bonnita gezocht. Bonnita is te sterk geworden en dit gaat niet meer in combinatie met 
gezondheid van huidige baasje.  
 
Op 30 november Bonnita is geplaatst. 
 

Bericht ontvangen van de voormalige bazin: 

 
Bonnita is mee met hele lieve oudere mensen met een tuin van 1200 vierkante meter 
We hebben afgesproken dat wanneer het niet gaat met Bonnita ze terug komt, meneer 
wil het ongeveer 14 dagen de tijd geven 
Maar hoe Bonnita reageerde op zowel mevrouw als meneer, zit het voor mijn gevoel wel 
goed. 

Het dus afwachten, wat wel is dat wanneer ze werd meegenomen ze een paar keer om keek nou dan heb je het niet 
breed het doet vreselijk zeer Bedankt voor alles. 
 
Update 9 november: 
Bonnita is weer terug gebracht. Ze vertoonde daar gedrag dat de bazin van Bonnita niet herkent. 
Omdat mevrouw Bonnita toch wel erg had gemist is besloten dat Bonnita bij haar blijft. Ze heeft nieuwe medicatie en 
een halti voor Bonnita. 

 

Wel zoeken we nog een wandelmaatje die Bonnita af en toe mee wil nemen. 
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Wodan 
Op 12 februari 2012 werd onze Diesel geboren, een zeer lieve en mooie pup. 
Helaas mochten wij hem niet gelijk meenemen, we moesten nog zeven weken wachten.... 
maar toen mochten wij Diesel ophalen. Ons gezin (met twee jonge kinderen) waren zo blij, 
we hadden alles voor hem in huis gehaald. 
We hadden al een Dwergkees genaamd Rocky (inmiddels al 9 jaar) en tussen Diesel en 
Rocky ging het supergoed, ze zijn echte vriendjes. 
Op 23 mei 2013 werd Wodan geboren. 

Wodan zou eerst thuis blijven, maar dat ging na drie maanden niet meer en hebben wij 
Wodan erbij genomen. 
Diesel en Rocky waren blij met hun nieuwe huisgenoot en andersom. Ze speelden samen en 
groeiden samen op. 
Naarmate de maanden verstreken en Wodan ouder werd merkte we op dat Wodan agressief 
naar Diesel toe werd. Het begon met het eten. Wodan gromde en stuurde zo Diesel bij zijn 
voerbak weg. Diesel liet dat toe waardoor Wodan dus de kans kreeg om ook de voerbak van 

Diesel leeg te eten. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. 
Van grommen werd het bijten naar elkaar. Wodan won iedere keer. Het was maar vijf 
minuten en dan was het klaar en waren ze weer vriendjes. 
  
Wodan is zeer waaks en heeft een pittig karakter waardoor de agressiviteit gestimuleerd 

werd. Wanneer Wodan op de bank lag en de kinderen kwamen bij hem begon hij ineens ook te grommen. De kinderen 

gingen dan voor hem aan de kant. Dat was natuurlijk ook de bedoeling niet. Wij straften hem daarvoor, maar zonder 
succes. Hierna gebeurde het dat wanneer Diesel bij Wodan in de buurt kwam hij ging grommen en zijn tanden liet zien 
waarna Diesel voor hem aan de kant ging. Sinds begin november 2014 werd het een strijd in huis.... ze begonnen te 
vechten. Dat ging hard tegen hard, ze beten elkaar en hielden elkaar stevig vast. 
Mijn man en ik hebben ze uit elkaar proberen te halen, maar dat ging niet makkelijk. Ze luisterden totaal niet. Toen we 
ze uiteindelijk uit elkaar hadden zagen we dat Wodan bij Diesel een gat in zijn wang had gebeten. Daarom Wodan voor 
straf in zijn bench gedaan. 

De volgende morgen wilden we ze samen naar buiten doen en ja hoor.... weer hadden ze elkaar te pakken omdat Diesel 

als eerste naar buiten wilde en Wodan dat niet toestond. Weer een gevecht waar wij beide honden na pas vijf of tien 
minuten uit elkaar kregen. Wodan had een wond aan zijn poot en aan zijn oog. 
  
Hierop hebben wij de dierenarts gebeld en gevraagd welke optie er was. Zijn antwoord was dat wij Wodan het beste 
naar een boerderij of een terrein konden overbrengen om te waken. Wat moesten wij? Dit kon niet langer door gaat zo, 
zo zouden ze elkaar doodmaken. 

Dus wij hadden Wodan op Marktplaats gezet en nog geen 10 minuten later ontving ik een e-mail van het Team Stichting 
Bouviersupporters. Hier stond in dat zij ons snel konden helpen. Ik heb hun gelijk gebeld en wel een half uur met een 
mevrouw van de Stichting aan de telefoon gezeten. Ze boden aan Wodan op hun site te zetten en een nieuw baasje 
voor hem te zoeken. 
Nog dezelfde dag belde deze mevrouw mij terug, zij hadden een baasje gevonden voor Wodan. Door dit nieuws barstte 
ik en de kinderen in tranen uit, want ja, je wil hem natuurlijk liever niet weg doen. Ook mij mijn man zakte de moed 

hem in de schoenen toen hij het hoorde. Maar oke, het was het beste dachten wij. De eventuele nieuwe baas zou 
contact met ons opnemen om een afspraak te maken. 
Afijn, wij wachten en wachten, maar geen telefoontje. Later op de dag belde de mevrouw van de Stichting mij terug 

omdat deze mijnheer er vanaf zag omdat Wodan op onze kinderen gromde en hij zelf kleinkinderen over de vloer kreeg. 
Voor ons heel begrijpelijk dat deze mijnheer er vanaf zag. 
Dezelfde dag had de mevrouw van de Stichting mij gevraagd of ik filmpjes kon maken van Wodan en Diesel om te 
kijken of zij iets voor ons zouden kunnen betekenen. Dat heb ik ‘s avonds gelijk gedaan toen mijn man Diesel naar 

binnen liet en Wodan naar buiten wilde doen. Wodan loopt langs Diesel, draait zich om en ja hoor.... weer een gevecht. 
Wij haalden ze weer uit elkaar en zagen dat Wodan zijn oog weer aan het bloeden was. 
Helaas was het filmpje erg donker en de vraag van de Stichting was om de volgende dag in het daglicht filmpjes te 
maken om te zien hoe de honden naar elkaar kijken en op elkaar reageren. 
  
De volgende morgen en in de loop van de hele dag heb ik dat dan ook gedaan. Ons werd verteld dat zij de filmpjes 
doorstuurden naar een professionele hondentrainer zodat deze hiernaar kon kijken en ons zou kunnen vertellen wat wij 

eventueel zouden moeten doen. 
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De hele dag waren ze buiten en ik vond eigenlijk dat het best goed ging. Ze waren rustig en 
gromden niet naar elkaar. Later op de dag, doen Wodan vrijwillig in de bench lag en Diesel kwam er aan lopen vond hij 
het toch weer nodig om te grommen. De mevrouw van de Stichting had mij ook vertelt dat Wodan niet meer op de bank 
mocht liggen omdat hij de kinderen er af stuurde. Oké, dit advies aangenomen. Dus iedere keer als hij op de bank ging 

liggen stuurde ik hem eraf. Dat ging best goed moet ik zetten, want hij ging dan vrijwillig in zijn bench liggen, terwijl hij 
voor die tijd altijd gromde wanneer ik hem van de bank stuurde. Dus een stap in de goede richting. 
  
Die zelfde avond kreeg ik een Whatsapp met de bevindingen van Bert (de hondentrainer) over Wodan. Ik kon Bert 
bellen en heb dat gelijk gedaan omdat ik nieuwsgierig was wat ik aan moest met Wodan. 
Mijnheer Bert vertelde mij dat Wodan de baas wilde zijn over Diesel en over de kinderen en dat dat absoluut niet mocht 
gebeuren. Wij moesten de kinderen meer laten doen met Wodan, zoals een brokje of iets lekkers geven waarvoor hij 

eerst moest gaan zitten of liggen of iets anders zodat de kinderen hem de baas worden in plaats van andersom. 
Ook het advies hem te laten castreren om zijn hormonen wat te temperen zodat hij wat rustiger zou worden. En zo heb 
ik nog veel tips gekregen van Bert om te doen aangezien Wodan ‘s nachts ook niet zindelijk was en in huis plaste en 
poepte. Bert vroeg mij of hij ook op de plekken waar de andere honden langslopen plaste, ik antwoordde ja. Toen vroeg 

hij of hij zijn behoefte ook overdag in huis deed... dat is niet het geval. Bert vertelde mij dat Wodan dus wel zindelijk is, 
maar een spoor wil achterlaten. Ook hier zou castreren goed kunnen helpen. 

  
Maar goed, die zondag hebben we geen gevecht meer gehad omdat wij ze gescheiden moesten houden en elkaar niet 
meer konden uitdagen of fixeren. Het is nu maandagmorgen en wij zijn beneden. Onze jongste wil geen korstjes van 
het brood eten en die wilde ze aan Woden geven. Oke, dat mag, maar dan moet Wodan eerst zitten of liggen. Onze 
kleine meid is nogal verlegen en het het dus de eerste keer voorgedaan. De tweede keer deed zij het. Het duurde even 
voordat Wodan ging zitten, maar uiteindelijk gaf hij het op en ging voor mijn dochtertje zitten waarna hij zijn lekkers 
kreeg. 

  
We gingen met ze naar het park en ja hoor, Wodan moest en zou voorop lopen. Wanneer hij niet voorop mag lopen kan 
je beter oorbeschermers opzetten, want hij joelt keihard. Wanneer hij voorop loopt is het goed en houdt hij zijn bek 
dicht. Ook probeert hij te bijten wanneer Diesel een poging doet voorop te lopen. Onderweg doet Wodan dus niets 
anders dan bijten op de riem. 
Thuisgekomen heb ik de dierenarts gebeld om een afspraak te 

maken voor de castratie. De volgende dag konden we terecht. 

  
Inmiddels weet Wodan, na twee dagen van bank gestuurd te zijn 
dat het niet meer mag, alhoewel hij het nog wel probeert als je 
niet in de buurt bent. Zolang wij er bij zijn doet hij het niet. Ik 
vind dat best knap in twee dagen. 
Vandaag is Wodan bij de dierenarts geweest en gecastreerd. Hij is 

nu nog heel suf, maar reageerde direct toen hij onze stemmen 
hoorde.Wij doen Wodan en Diesel nu eerst gescheiden naar buiten 
en ook naar binnen en om en om in de bench, vandaar dat er tot 
nu toe nog geen gevecht is geweest tussen die twee. De dierenarts 
constateerde ook dat Wodan een teentje had gebroken en vertelde 
ons dat dat vanzelf geneest. Op zijn oog had hij een soort clipje op 
kunnen zetten, maar niet gedaan omdat hij dat er toch weer af zou krabben. We hebben wel oogdruppels voor hem 

gekregen. 
 Op 5 november was Wodan vanmorgen al weer helemaal bij van de operatie en heeft zijn water en voer gehad. Het 
advies was om hem voorlopig een muilkorf om te doen zodat er niemand gewond zou raken. Die deden wij om en toen 
wij de honden om en om naar buiten wilden doen wilde Wodan toch weer een gevecht beginnen. Gelukkig werd dit 
voorkomen door de muilkorf. Als hij gromt vertel ik hem dat dat niet mag en dat hij moet gaan liggen. Hij doet dat dan 
ook en dan stopt hij met grommen. Er zijn ook momenten dat ze bij elkaar staan en Wodan niets doet. 
 6 November. Ja hoor, Wodan wilde weer proberen te vechten. Helaas voor hem zonder succes (gelukkig). Wel weer 

gegromd, maar Diesel negeert hem. 
7 November. En weer wilde Wodan vanmorgen vechten. Diesel draaide hem de rug toe met andere woorden: “haha, je 
kan mij toch niet bijten”. Ik heb Wodan weer gecorrigeerd 
Wodan wil vandaag weer de baas in huis spelen en probeert alles als eerste te doen. Wij laten dat niet toe. 
Inmiddels zijn we één week verder en moet zeggen dat Wodan goed in de gaten heeft wat wij van het verwachten. 
Wordt vervolgt……… 
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Itam is een reu geboren in september 2012. Het is een leuke overenthousiaste, lieve, 
speelse hond. Kent veel commando's. Hij werd bij ons aangemeld vanwege ziekte van 
zijn baas. Door die omstandigheden kon Itam gewoon zijn energie niet kwijt. Als hij 

uitgelaten werd was het net een jong veulen met bokkensprongen en al. 
 
Op verzoek van de Stichting Bouviersupporters is de aan de stichting verbonden 
hondengedragsdeskundige Bert Smallenbroek bij Itam geweest om hem te beoordelen 
op zijn trekgedrag. 
 

Zijn oordeel: 
 

Test: Itam laten lopen aan een slappe lijn 
 
"Binnen lag Itam aan de voeten. Buiten liep Itam binnen 10 minuten op zijn gemak 
mee.  
Neem je hem mee voor een wandeling is Itam erg enthousiast, dit begint met trekken 

aan de riem. Hij ervaart de buiten lucht en de ruimte. Maar op het moment dat je 
consequent met hem loopt begrijpt hij heel snel dat buiten wandelen regels met zich 
mee brengt. Aan die regels zitten grenzen. Het is dus belangrijk dat hij een consequente baas krijgt met duidelijke 
regels. Hij heeft behoefte aan een baas die leiding neemt en geeft. 
Zeer vriendelijk, vrolijke speelse hond die veel energie heeft. Omdat er weinig met hem gedaan is lijkt het of hij buiten 
ontploft van de energie. Itam is ongeschikt om mee te werken, IPO, KNPV, speurwerk. 
De verwachting is dat het trekken met training in korte tijd af te leren is. Zijn vacht is wel in een mindere conditie."  

 
In september had Itam twee maal een kennismaking met zijn mogelijk nieuwe baasjes. Beide gingen niet door. Voor de 

ene kwam het toch te snel na het overlijden van hun 'oude' bouvier en de ander dorst het vanwege het onstuimige 
gedrag van Itam niet aan. 
 

Op drie oktober was er weer een kennismaking. Deze familie zag het helemaal zitten 

met Itam. Zowel bij ons als bij het voormalige baasje hebben zij aangegeven dat zij 
het drukke gedrag van Itam buiten prima aan konden. Na een korte wandeling hebben 
zij Itam meegenomen. 
 
De eerste berichten waren zeer positief, alles ging ZO goed. 
Ze zijn met hem naar een trimsalon en dierenarts geweest. Daar heeft hij zich prima 
gedragen. 

 
Op zes oktober hebben zij contact opgenomen met Bert.  
"Volgens mevrouw had Itam EEN UUR lang rondjes om haar heen gerend zonder 
aandacht voor haar.  (Een uur is best lang ) 

Daarom hebben ze hem maar los gelaten op een afgeschermd terrein met een hek van 
1 meter hoog. Daar ging hij bijna overheen. Vervolgens wilde hij niet luisteren,  niet 
raar als je al je opgekropte frustratie kwijt moet. Hij is eindelijk vrij!!! Mevrouw kon al 

niet meer met hem lopen en ook haar man gaf al bijna de moed op. Altijd honden 
gehad maar dit nog nooit meegemaakt." 

 
Bert heeft hen gezegd: "Dat zij veel te snel veel te veel van Itam willen. Dat het een week of 2 duurt voor dat Itam tot 
bedaren komt BUITEN. Alle opgekropte energie moet er uit. En heeft hen aangeboden regelmatig te bellen om hen te 
begeleiding door deze eerste 6 à 8 weken." 

 
Zeven oktober hebben zij Bert weer gebeld dat het niet goed ging en dat zij Itam bij een asiel hadden aangemeld.  
Daarop hebben wij contact met de familie opgenomen: 
 
 

Het verhaal achter de herplaatsing van Itam 
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"Meneer is er achter gekomen dat Itam te hoog gegrepen is en blijkt een hartprobleem te hebben waar wij niet van op 
de hoogte waren. Itam is een schat van een hond. Zit geen kwaad in. Luistert in huis als de beste en houdt van kroelen. 

Maar hij meneer wordt zenuwachtig van hem en krijgt last van zijn hart. Itam moet weg." 
 
Wij werden voor het blok gezet: Voor Itam nu meteen een ander adres hebben of hij gaat naar het asiel.  
 
Gelijk hebben wij team Bouviersupporters en Bert crisisberaad gehouden (terwijl de meeste van ons gewoon voor hun 
werkgever aan het werk waren) om alles op alles te zetten om te voorkomen dat Itam in het asiel zou belanden. Er 
werd heel veel gebeld om á la minuut een oplossing te vinden. 

 
Op de wachtlijst staat nog een familie die belangstelling voor Itam heeft. Zij werden ook benaderd. Zij wilde daar even 
overnadenken en zouden ons dat morgen laten weten. 
 

8 oktober 
 

De tweede eigenaar van Itam belde: "Itam gaat hoe dan ook vandaag nog weg." 
 
Ook bericht van de belangstellenden: "Zij wilden heel graag kennismaken met Itam. Echter zij kunnen Itam pas over 
twee weken in huis nemen, omdat, als hij komt, ze direct een goede start willen maken." 
Dat is voor nu te lang. Dus weer bellen om een tijdelijke oplossing te vinden voor Itam. 
 
Uiteindelijk heeft Bert een pension in zijn omgeving gevonden waar Itam naar toe kon. Ook een pension vinden viel 

i.v.m. de herfstvakantie nog niet mee. De meeste zaten vol. 
Itam kan daar tot rust komen, weer wennen aan de vrijheid en Bert kan met hem trainen. 
Stichting Bouviersupporters draagt de kosten voor verblijf, voer en training. De tweede eigenaar heeft wel een bijdrage 
in de kosten gedaan. 
 
De tweede eigenaar heeft Itam naar Bert gebracht. 

 

Bert deed ons verslag: 
 
"Itam liep een uur onrustig over ons erf. Vervolgens voor klein uurtje mee geweest in mijn auto, dan is hij rustig. 
Vervolgens weer een uur over ons erf gelopen. Ik merkte vooral dat hij erg reageerde op de onzekere situatie. 
Hij was erg voorzichtig met benaderen van mij toen ik de lijn liet zien en hem riep. Na 1 à 2 minuten geduld kwam hij 
rustig naar mij toe en kon hem zonder problemen aanlijnen. 

  
Op naar het pension. 
In de auto vond hij lastig (volgens mij vanwege de kooien) want in de auto op zich GEEN PROBLEEM, hij sprong er 
gewoon in.  
Het was even dirigeren naar een kooi. Eenmaal in de kooi, geen punt. Toen hij er weer uit mocht bleef hij achterin 

liggen, zonder enig probleem kan ik zijn halsband 
vastpakken en hem er uit begeleiden. Dit was beide 

keren precies hetzelfde gedrag. 
 
Aangekomen bij het pension is hij een binnenkennel in 
gegaan.  
Het terrein is geheel met een twee meter hoog hek 
omheind. Er is een speelveld waar de honden zoveel 
mogelijk rond mogen lopen. De mensen zijn bijna altijd 

thuis.  
 
De nieuwe belangstellenden hebben mij gevraagd of het 
mogelijk is dat zij dit weekend alvast kennis kunnen 
komen maken met Itam. Ik zal een afspraak maken en 
daarbij aanwezig zijn." 
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9 oktober  
De eerste baasjes van Itam op de hoogte gebracht dat Itam in een pension verblijft. Zij zijn uiteraard net zo 

geschrokken als wij. De eerste berichten ook naar hun toe waren alleen maar positief. Ook zij hebben een totaal 
verkeerd beeld gekregen, want ook in hun ogen leken ze zeer geschikt. Ze zijn blij dat Itam nu bij Bert in de buurt zit 
en willen graag op de hoogte gehouden worden, wat wij uiteraard zullen doen. 
 
Zondag 12 oktober staat de kennismaking  gepland. Itam blijft daarna nog wel in het pension. 
 
12 oktober 

 
Vandaag was de kennismaking van Itam en zijn nieuwe familie. Dat is heel goed gegaan. Ze hebben met zijn allen 
lekker op een speelveld vertoefd.  Itam en de kinderen hebben zich voorbeeldig gedragen. De kinderen konden hem 
commando's geven. 

De familie gaat nu hun een hek om hun terrein zetten en dan kan Itam komen. 
In de tussentijd gaat Bert verder met trainen. Eerst op het veld en dan ook een paar keer wandelen in steeds drukkere 

gebieden. 
 
21 oktober  
 
Bert is  vanmorgen bij Itam geweest en deed ons verslag: 
 “Itam begint zich te vervelen, en zoekt jammerend en piepend contact met de pensionhouders. Voor de rest doet hij 
het prima. Ben met hem wezen fietsen, na +/- 1 km ging dat super. 

In de eerste km wat tegenhouden i.v.m. harder lopen dan ik kan fietsen en 1 keer voor mijn fiets langs springen. Geen 
valpartij.  Na die km een beetje zoeken naar de lengte van de lijn 0,75 tot 1,5 meter. 
Als hij in de berm kan lopen geeft hij daar de voorkeur aan. Lijn dan 1,5 meter niet strak maar net mooi slap genoeg. 
Bij een drukkere weg en in een dorp, lijn 0,75 meter en in een keurig vlakke draf loopt hij naast de fiets. 
Ik wil niet dat hij trekt, dus het eerste gedeelte proberen zo’n hoog mogelijk veilig tempo dat hij even lekker los kan 
gaan. Vervolgens +/- 5 km keurig met soms een lichte correctie (hij wil telkens op de stoep gaan lopen) naast de fiets. 

Hij heeft 7,5 km in een half uur gelopen. Het lijkt er bijna op alsof hij het kende. 

  
Het is een scheet. Ik probeer dit de komende tijd te herhalen.  
 
27 oktober 
  
Vandaag weer 7,5 km gefietst. Het ging super met Itam. 

Ook heb ik wat geoefend met andere honden, gaat ook super, hij negeert ze bijna allemaal. 
  
Ondertussen zitten de nieuwe baasjes niet stil. Het werk aan het terrein zit wat tegen. Er zitten allemaal boomwortels in 
de weg, maar de basis staat! 
Naar verwachting is het uiterlijk niet dit weekend maar het weekend erop klaar en kan ons leven met Itam beginnen. 
Wij verheugen ons daarop. 
Vanmiddag waren zij in het bos en het jongste kindje heeft allemaal stokken gezocht en meegenomen voor Itam, want 

dat is speelgoed voor een hond zei hij. 
 
10 november 
 
Itam is vandaag mee gegaan. Berichtje van de nieuwe eigenaren: 
Hij is thuis.... alleen de afrastering was toch niet zo goed, want hij was met vijf minuten dwars door de heg de straat 
op. Gelukkig liep daar nog een hond en daar stond hij bij stil. 

 
12 november 
 
Het gaat echt super. Trekt niet. Kent heel veel commando's. Als je te lang staat te praten geeft hij dat duidelijk aan. Het 
is echt een schat! Hij is wel totaal wereldvreemd. Gisteren bij ons thuis deed mijn man de radio aan en toen had je die 
blik van hem moeten zien, hij snapte er niks van. Hij schrikt van bv dichtslaan van autodeuren.  

In het bos geniet hij volop, gekke rondjes rennen en racen.... Er gaat een wereld voor hem open! 
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13 november 
  

Itam is echt een schat! Hij is al erg op mij gericht en houd mij heel goed in de 
gaten. Vandaag naar de zandverstuiving geweest, want hij zit boordevol energie!  
Ik had er alle vertrouwen in dat hij wel bij ons zou blijven en dat deed hij!  
Ik ga binnenkort eens rond kijken om samen met Itam een cursus te volgen, maar 
laat hem eerst hier wennen en tot rust komen. 
 
Helaas kregen we op 17 november een bericht: 

 
“Wij gaan niet verder met Itam. 
Itam accepteert maar 1 baas en dat is mijn man. Ik kwam net bij hem en hij ging 
als een idioot te keer. Als mijn man bij hem komt is en niks aan de hand. Dit gedrag 

heb ik hem ook al zien doen bij andere honden, dieren en kleine kinderen op fietsen. 
En de kinderen worden nogal panisch van hem, omdat hij zo hoog kan springen. 

Itam is een eerlijke hond die een mannelijke baas verdient. 
 
Graag hoor ik of jullie hem terug willen of dat wij zelf op zoek moeten naar iemand anders.” 
 
Dit hadden wij noch Bert verwacht. Itam is weer naar het pension de Fonzyhoeve gebracht. 
Zowel de ervaring van Bert als van de pensionhouder is dat Itam een zeer lieve aanhankelijke ietwat onstuimige boef is 
met een hart van goud. Er zit geen greintje agressie in hem! Het is een jonge hond die gek is op lange wandelingen etc. 

zodat hij zijn energie kwijt kan. 
 
In de tijd dat wij bezig waren met de familie had zich echter nog een belangstellenden voor Itam gemeld. Deze sprong 
een gat in de lucht toen wij hem belden dat Itam weer beschikbaar is. Hij heeft meteen contact met Bert opgenomen. 
Itam krijgt daar gezelschap van een teefje van 7 jaar en een reu van 13 jaar. Deze waren ook niet de makkelijkste toen 
ze bij hen kwamen. 

 

Zondag 30 november was de kennismaking. 
 
De klik was er meteen. Itam sprong  vrolijk achter in de auto. Onderweg moesten ze tanken en toen heeft Itam zich 
maar naar voren gewurmd en heeft de rest van de reis op de achterbank met de kop tussen de voorstoelen gezeten.  
De andere twee boeven zitten nu in de kennel met ren om morgen bij daglicht de honden op neutraal terrein kennis te 
laten maken. Itam is lekker binnen. Ze zijn dolgelukkig met deze grote knuffelkont. 

 
Even gebeld: Het gaat super met Itam. 
De kennismaking met Gaby en Dex  hun twee Bouviers is goed verlopen. 
Dex en Itam hebben elkaar 1 x bij de kop gehad en nu is het klaar. Dex is 
de baas, ondanks dat ie oud, doof en bijna blind is.  
Gaby en Itam is dikke mik. Ze liggen heerlijk rug aan rug te slapen.  
Eerste nacht in de gang geslapen .. Even kort gepiept, waarop meneer 

hem even rustig vanaf de slaapkamer heeft toegesproken en toen was het 
goed. 
Itam loopt al los in de tuin ... Wel met een lange lijn aan zodat ze hem 
wel ff kunnen corrigeren indien nodig. Wandelen is wel punt van 
aandacht.  Maar dat komt helemaal goed. Alles met rust opbouwen.  
 
4 december 

 
Itam voelt zich al helemaal thuis loopt met de twee andere door de tuin. 
Heeft gisteren met de de baas met de bal gespeeld vond hij geweldig. 
Ook heeft hij al kennis gemaakt met de vijver waar hij in plonste, kwam 
er helemaal groen uit want ligt vol met kroos. Is toen afgespoeld , wat hij 
helemaal niet leuk vond met twee handoeken afgedroogd en bij de 

kachel. 
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14 december 
 
Even een berichtje over Itam! 
  

In huis was hij al gauw gewend en luisterde heel goed.  
Ook was hij heel rustig en s nachts slaapt hij heel vast. 
Met de andere Dex en Gaby is hij vrienden en is zelfs een beetje jaloers 
en drukt zich dan op de voorgrond. 
 
Vandaag is P. op een speciale fiets een eind gaan fietsen en dat ging ook 
super! Hij kijkt niet om naar voorbijgangers, honden of auto’s loopt 

gewoon door. Na het fietsen aan de wandel netjes naast de baas zonder 
te trekken.  
 

Dus je ziet wel dat het erg goed met Itam gaat en dat het een 
voorbeeldige hond gaat worden. Hij is een echte kroelkip net als Gaby.  
Hij helpt de baas met kachelhout sjouwen.  

Iedere keer pakt hij dan een stuk hout uit de kruiwagen en gaat erop  
liggen kauwen en zo verschillende keren. 
Dus de baas moet twee keer het werk doen.  
 
Kijk maar naar de bijgaande foto’s! 
  
 

Hartelijke groetjes , 
P en B 

Dankzij iedereen die ons met een donatie steunt hebben wij Itam onder kunnen brengen en is hij getraind zodat 
hij nu als een blije volwaardige Bouvier een mooie toekomst tegemoet gaat. 

Aan alle mensen die onze stichting een warm hart toedragen in de vorm van een donatie: BEDANKT 
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In Memoriam…….. 

Wij ontvangen berichten van het overlijden van honden die door bemiddeling van deStichting Bouviersupporters een nieuw thuis 
gevonden hebben, die ieder door hun eigen verhaal een diepe indruk op ons hebben gemaakt. 

 
 

                                     
                                     Bentjey  
                  20-05-2012           26-10-2014 
  

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

26 oktober 2014 

 
Vandaag is Bentjey/ Buddy overleden. 
 
Hij is vorige week aangereden door een auto. De eerste hulp bij de dierenarts is goed gegaan, hij had echter een 
verwonding aan de ruggenwervel en was verlamd aan zijn achterpoten. 
We konden niet anders beslissen dan hem in laten slapen want er was niets meer aan te doen. 

Wij zijn zeer verdrietig door het verlies van onze grote vriend ! 
Het enige wat ik nog zeggen kan is dat hij een hele mooie tijd bij ons heeft gehad ook al was deze veel en veel te 
kort. 
 
Een zeer verdrietige lieve groet van A  
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Verslag winterwandeling 7 december in Haaksbergen 
 

7 december was het weer zover, onze traditionele midwinterwandeling in Haaksbergen. 

Na een aantal jaren hetzelfde gebied te hebben bewandeld vonden wij dat we eens moesten verkassen naar een ander 
mooi natuurgebied in Haaksbergen. Dit werd het Buursezand. 
 
De uitnodiging werd verstuurd en al snel volgden de eerste aanmeldingen. En het ging maar door.... uiteindelijk zaten 
we op 88 deelnemers en 70 honden. Op de dag zelf ontvingen we nog 3 afmeldingen. 

 
Van heinde en ver togen mensen naar Haaksbergen. 
Omdat de groep zo groot was besloten wij om de route uit te zetten met pijlen. (verdeeld in een Lange en Korte route) 
We verzamelden op een parkeerplaats aan de rand van het natuurgebied. Daar stond koffie en thee klaar met lekkere 
appelflappen.De midwinterhoornblazers uit Haaksbergen waren ook in grote getale aanwezig. En het belangrijkste !!! 
het was droog !! 
 

Om 12.00 uur toog de hele groep het natuurgebied in onder de begeleidende tonen van de midwinterhoorn. Na een half 
uurtje kwamen we aan bij het idyllische Buursemeertje. Rondom stonden de midwinterhoornblazers te blazen. En 

natuurlijk was daar onze befaamde borrelronde... de jachtbitter ging erin als koek en voor degene die geen alcohol 
dronken was er een sapje.  
 
Na een klein half uurtje ging de groep weer op pad... een prachtige slinger van mens en hond. Alle honden mochten los 
en wij vinden het altijd weer machtig mooi om te zien dat er tussen de honden geen enkel onvertogen grom valt. 

We kwamen aan bij Partyrestaurant Captain Jack in Buurse. Het volledig overdekte terras was al helemaal in kerstsferen 
gehuld en de vuurkorven en terrasheaters branden volop. Iedereen kon hier wat eten en drinken. 
 
Het was een gezellige boel. Na een half uurtje begonnen de eerste mensen weer verder te wandelen. Helaas kwamen 
wij, van de organisatie, erachter dat een stel onverlaten pijlen weg had gehaald waardoor het wat verwarrend was. Dit 
moeten we dus anders doen de volgende keer. Maar gelukkig heeft iedereen de weg naar de auto terug gevonden. 

Wij kijken terug op een geweldig geslaagde dag. 
 
We bedanken alle deelnemers, de midwinterhoornblazers en natuurlijk ook alle medewerkers van Captain Jack voor de 
goede zorgen ! 

 
Meer foto’s vindt u op onze website : http://www.bouviersupporters.nl/midwinterwandeling.html  
(helaas niet te zien op mobiel of tablet) 
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Heeft u tips, 
wetenswaardigheden, 

evenementen die u onder de 

aandacht wilt brengen? 

 
 

Stichting 
Bouviersupporters 
 

Oostendorperweg 57 / z 
  7481 VE  Haaksbergen  

 

Kamer van Koophandel 

Enschede nummer 51469820 

 
 

IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86 
BIC  : RABONL2U 

 
 

Fiscaal nummer 850034814 

 
Voor bemiddelingszaken kunt u bellen 

met  
Jantina op 06 82001851 

Marian op 06 45912158  
 

 
 

E-MAIL: 
          info@bouviersupporters.nl 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

http://www.bouviersupporters.nl/ 

 

Het volgende Bouviersupporters 
Magazine verschijnt: 
 
februari 2015 

 
Wilt u meeschrijven  

voor het bouviersupporters 
magazine? 

 
 

 

 
Nederlandse Bouvier Club 

 Bouvierpagina 
Interessengemeinschaft B.d.F. 

Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham) 
 Anoek Schipper (Dierenkliniek De 

Watermolen,Haaksbergen) 

  

 

 

 

 
 

Stichting Bouviersupporters 
werkt samen met Wilt u, 

 naast meeleven,meelezen, 
misschien zelfs meeschrijven, 
ook een meer actieve invulling 

geven aan de herplaats- 

 en asielbouviers? 

Wilt u het goede 
werk voor de Bouviers 

en hun baasjes  financieel ondersteunen? 

Dat kan! 

 

Rabobank Haaksbergen-Enschede 

IBAN NL82 RABO 0160 4492 86 

BIC:  RABONL2U 
t.n.v. 

Stichting Bouviersupporters 
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