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                                             Wat bracht ons 2012. 
 

 Boy, Puck, Nando, Babette, Beau, Shadow, Sara, Chardy, Boris, Kira, Sam, Raily, 

Blondie, Don, Cass, Lubbert, Darby, Dana, Nike, Bas, Max, Bo, Nouschka, Mack, 
Tosca, Django, Aasiem, Grace, Max en Sita konden wij aan een nieuw thuis helpen.   

  
 In samenwerking met de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres werd ook 

voor Fenja, Sydney en Diesel een nieuw thuis gevonden. 
  

 Jones, Dio en Nando hebben na een intensieve training geleerd hoe zij zich moeten 

gedragen in de samenleving en zijn daarna heel goed terecht gekomen. 
  

 Ook 65 andere bouviers die op onze website gestaan hebben werden geplaatst.  

 
 Nora, Boris, Igor, Brenda en Amoah konden door onze hulp thuis bij hun baas 

blijven. 

 
 Helaas moest afscheid worden genomen van Neo, Blondie, Whiska, Belle en Lubbert. 

 
 Het was het eerste jaar, dat we in de huidige opzet en in de huidige samenstelling 

hebben gewerkt. Die samenwerking hebben wij allemaal als zeer prettig ervaren. 
  

 Wij hebben kennisgemaakt met veel lieve en leuke mensen die aan de bovenstaande 

herplaats- of asielbouviers een goed thuis hebben gegeven of nog op onze wachtlijst 
staan en zonder wie wij geen enkele bouvier zouden kunnen helpen. 

  
 Een record aantal bouviers en bazen hebben deelgenomen aan de zomerwandeling, 

welke ondanks de zeer lage temperatuur en de vele regen toch erg gezellig was. 
  

 Er werden twee succesvolle trimclinic’s gegeven met zeer gemotiveerde en 

enthousiaste deelnemers en op twee evenementen van de Nederlandse Bouvier Club 
in Heteren hebben wij acte de presence gegeven en goede contacten kunnen leggen. 

  
 Bijna ging de winterwandeling vanwege de slechte weersvoorspelling niet door, 

uiteindelijk was deze toch zeer succesvol en kon voor eerst worden afgesloten met 
een gezamenlijk genuttigde heerlijke zogenaamde “ Heksenmaaltijd”.  

 
 Bij ons werk voor de bouviers werden wij ruimhartig ondersteund door de baasjes, 

vrienden en supporters met donaties en andere blijken van hulp en sympathie. Het 
is deze toenemende steun van particuliere bouvierliefhebbers die de basis voor ons 
werk steeds verder verbreedt en ons extra stimuleert om met ons werk door te 
gaan. 

  

In 2013 willen wij op de ingeslagen weg doorgaan, zitten wij door het enthousiasme van de 

bouvierliefhebbers weer vol met nieuwe ideeën en hopen we u (weer) te mogen begroeten 
op een van onze evenementen. 
 
Voor alle steun en ook voor de vele leuke kerstkaarten met mooie wensen die wij ontvingen 
willen wij U allen graag hartelijk bedanken. 
 

Tot slot wensen wij u (en uw bouviers) nogmaals een gezond en voorspoedig 2013. 
 

Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters. 
 

15 januari 2013 
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De data waarop de volgende activiteiten worden gehouden zijn nog niet allemaal bekend. 
Deze zullen wij u zo spoedig mogelijk mededelen via onze website, magazine of nieuwsbrief. 

 
 Trimclinic 
 BoeDoeDag 
 Zomerwandeling 

 KampioensClubMatch van de NBC 
 Evenementendag NBC 
 Winterwandeling 

 
 
 

 

 

 

Activiteiten in 2013 

Wie vond een nieuw thuis in december 2012 

 
 

 
  

Nando Bandit Hastro Senna Floortje 

 
 

 

 

 
Rover Diesel (3x) Huck (2x) Portos Castro 

 

    

Sita     

     

     
     

     

 
 

 
 
 

 

 

Mocht u bij een activiteit deze banner tegenkomen 
dan weet u dat u goed zit. 

Het is gebleken dat er behoefte is om telefonisch 
contact op te kunnen nemen daarom zijn er 
 telefoonnummers beschikbaar gesteld. Voor 

bemiddelingszaken kunt u bellen met 
                         Jantina op 06 82001851  
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BoeDoeDag 
 
Inleiding.  
 
Misschien heeft u zelf al eens gedacht om iets te gaan doen met uw hond(en), maar is het er nooit van gekomen, omdat 

u niet weet of u en uw hond(en) het wel leuk vinden. 
Om u de mogelijkheid te geven kennis te maken met een hondensport is Stichting Bouviersupporters van plan een dag 
met zogenaamde snuffelworkshops te gaan houden. 
Op deze dag kunt u in een klein groepje van maximaal 6 deelnemers enkele onderdelen uitproberen zonder dat u gelijk 
vast zit aan een cursus.  
 

U zou dan in kunnen schrijven op een of meer van de onderstaande workshops.  
· Agility 
· Apporteersport 
· Dogdance 
· Nose work 

· Obedience 
· Rally-O 

· Treibball 
· Tricks 
· Zoekhonden 
 
Wat is agility? (Behendigheid). 

 
 

 
Bij agility moet een hond een parcours met toestellen zo snel mogelijk foutloos 
afleggen. Sprongen, racen door de tunnels, klimmen over een schutting, springen door 
een band, slalommen door paaltjes zijn een aantal oefeningen uit een agilityparcours. 
Naast het toestelbeheersing moet de hond vooruitwerken, en dat zowel links als rechts 
van de baas. De meeste honden vinden agility helemaal geweldig! 

  
 
 
 

Wat is apporteersport? 
 
Apporteersport is een vrij nieuwe discipline van de Federatie Hondensport Nederland (FHN). 

Het is een hondensport waarbij appèl, de wil om voor de baas te werken, 
doorzettingsvermogen en intelligentie van zowel baas als hond op de proef worden gesteld. 
Apporteersport is geënt op de jachtsport maar zo aangepast dat het voor vrijwel ieder 
hondenras mogelijk is om deze sport te gaan beoefen. Bij de apporteersport wordt gebruik 
gemaakt van houten of kunststof apporteerblokken en dummy´s.  
In de workshop staat apporteren uiteraard centraal. Het oppakken van een apport en het 
terugbrengen daarvan. En dit op een speelse manier. 

 
Wat is dogdance? 

 
Dogdance is een hondensport waarbij je met je hond op muziek danst. Om dit te doen is het 
de bedoeling dat de hond een aantal oefeningen of kunstjes uit kan voeren. Er zijn talloze 
oefeningen die de hond kan leren zoals rollen, buigen, door iemands benen zigzaggen of 

rondjes om zijn as draaien. Als de hond meerdere oefeningen kent, dan wordt er muziek 
gekozen. Door het samenspel van hond, baas en muziek kan een heel mooi geheel ontstaan. 
Tijdens de workshop gaat U samen met Uw hond aan de slag om een aantal oefeningen te 
leren. Zoals bijvoorbeeld rollen en buigen. 
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Wat is Nose Work? 

 
Nose Work is zoeken naar bepaalde geur(en) in elke willekeurige omgeving. 
Voordeel ten opzichte van speuren is dat Nose Work overal kan, zelfs in huis. 

De honden leren een beloning te koppelen aan een bepaalde geur (zoals 
bijvoorbeeld de speurhonden op vliegvelden) en mogen dan bijvoorbeeld in 
een stapel dozen en tassen aangeven waar deze geur zich bevindt. Daarmee 
verdient de hond zijn beloning. Geur kan bijvoorbeeld zijn de geur van de 
eigenaar, van thee of van pepermunt.  
Voorbeeld; de hond is buiten in de tuin, de baas verstopt een pepermuntje in 
de woonkamer onder een kussen op de bank. U haalt de hond naar binnen, 

laat hem aan een pepermuntje ruiken en geeft het commando “zoek”. De hond 
zoekt in de kamer en gaat uiteindelijk zitten bij de bank met de neus tegen 
het kussen aan. Op dat moment geeft de baas de hond het beloningssignaal 
en beloont de hond met voertjes en/of spel. 

 

Wat is obedience? 

 
Obedience is een wedstrijdsport die oorspronkelijk uit Engeland komt. Het is een vorm van gehoorzaamheidstraining 
waarbij het belangrijk is om uw hond gemotiveerd en heel precies te laten werken. Het wordt ook wel vergeleken met 
hogeschooldressuur. 
 
Wat is Rally-O? 
 

Rally-O is gehoorzaamheid en behendigheid wat bij elkaar is 
gebracht. Voorop staat dat hond en baas plezier hebben. De hond 
en baas lopen samen een parcours dat bestaat uit bordjes met 
daarop de oefeningen. Tijdens het lopen mag de hond 
gemotiveerd en aangemoedigd worden met stem en handhulpen. 
Leuke combi van appél en behendigheid. 
 

 

Wat is Treibball? 
 

Bij Treibball is het uiteindelijk de bedoeling dat de hond 8 grote gymballen 
op teken van de baas in een goal drijft  
(lees: duwt met snuit en evt. schouder). Baas en hond starten bij een 

goal, en de hond wordt op teken van de baas achter de 8 ballen gestuurd, 
waar een positie ingenomen moet worden (de ballen liggen in een 
driehoeksvorm zoals bij poolbiljart en op een afstand van 20 meter tot de 
goal). Op een volgend teken van de baas duwt de hond eerst de achterste 
bal naar de baas toe de goal in. Vervolgens is de rest van de ballen vrije 
keus, als ze maar de goal ingaan. Als de laatste bal in de goal zit, wordt de 
hond bij de goal in positie geplaatst en stopt de tijd. Echter er zijn 

ontzettend veel mogelijkheden om ook met 1 bal veel plezier te hebben, 
zodat het voor iedereen ook thuis realiseerbaar is om te trainen. Treibball 
is een sport die draait om gecontroleerd teamwerk tussen hond en geleider 
en vergt best veel concentratie van zowel hond als baas, zeker als beiden 

wat verder zijn in de sport 
 
Wat is Tricks? 

 
Kan je hond het licht aandoen? Telefoon opnemen? Boek lezen? Omrollen? Zakdoek brengen wanneer je moet niezen? 
Nee? Dan wordt het tijd voor workshop “Tricks”.  
Het kunnen dus nuttige oefeningen zijn, of puur voor de fun, voor de hond maakt het niks uit. Hij/zij zal deze workshop 
met veel plezier volgen. 
 

 



                                                                                                      

 

Pagina 6 

Bouviersupporters Magazine  

januari 2013 

Wat is KNPV zoekhonden? 

 
Het zoekhonden- programma bestaat uit drie onderdelen met verschillende 
oefeningen. Het eerste onderdeel richt zich op gedrag en gehoorzaamheid 

(volgen, vooruit sturen, blijven, etc.). Het tweede onderdeel bestaat onder 
andere uit een aantal behendigheidsonderdelen (zoals breedtesprong en lopen 
op een open trap) en het zoeken en apporteren van voorwerpen. Het derde 
onderdeel bestaat uit speuren, zoeken plus verwijzen en sorteren. Een 
gevarieerd programma dus. In de workshop gaat u samen met uw hond aan de 
slag met een aantal oefeningen uit het zoekhonden- programma.  
 

 
 
Ten slotte. 
 
Omdat we een goed beeld willen krijgen of er voldoende belangstelling voor een BoeDoeDag is ontvangt u bij het 

Bouviersupporters Magazine tevens een enquêteformulier.  

Wij zullen het zeer op prijs stellen wanneer u dit enquêteformulier wilt invullen. 
Aan de hand van het resultaat van de enquête wordt vastgesteld of er voldoende belangstelling voor de BoeDoeDag is. 
Bij voldoende belangstelling ontvangt u daarna een Nieuwsbrief waarin we zullen aangeven hoe u zich kunt opgeven, 
aan welke activiteiten u kunt deelnemen, waar en wanneer de dag plaatsvindt, hoe de dagindeling ongeveer zal zijn en 
wat de deelname kost. 
 
Wij verzoeken u het meegezonden enquêteformulier voor 1 februari 2013 in te vullen. 

De enquête kunt u ook invullen op onze website naar de enquête. 
 
 
 
 
 

 

In verband met het inkrimpen van de kennel moest de eigenaresse met groot 

verdriet afstand doen van een aantal honden. Dunja was er eentje van.  Een 
krachtige jonge dame uit de werklijn. Een goede vriendin van het baasje van 
Dunja had erg veel belangstelling voor haar. Er was echter 1 klein probleempje… 
Zij woonde in Atlanta USA!!  Er moest dus gevlogen worden…. En niet zo’n klein 
beetje ook. 

 
Hoe ga je dit aanpakken was mijn vraag naar het baasje van Dunja. Dat was 
natuurlijk weer een heel ander verhaal. Voor het baasje was het belangrijk dat 
het een rechtstreekse vlucht moest worden. Elke keer overstappen zou niet goed 
zijn voor Dunja. Zij kwam terecht bij ANIMALS TO FLY. Bij deze organisatie zou 
alles…. Van deur tot deur… geregeld worden. 

  

Alles werd in werking gezet. Eerst moest Dunja alle geldige entingen en een gezondheidsverklaring krijgen. Er werd een 
“ krat”  besproken ( een soort van bench waar honden in vervoerd worden). Er moesten allerlei verzekeringskwesties 
geregeld worden. Ook werd er geregeld dat Dunja 1 dag van te voren opgehaald zou worden bij haar baasje. Dunja zou 
nog goed uitgelaten worden voordat ze het vliegtuig in ging. In het vliegtuig zit ze in speciale ruimte met klimaat en 

drukbeheersing. Dan komt de reis zelf…. Een lange trip …….  
 
In totaal is Dunja 36 uur onderweg geweest voordat haar nieuwe baasje haar op kon halen op het vliegveld in Atlanta. 

Dunja is een aantal dagen flink van slag geweest, maar dat is helemaal niet zo raar na al die ervaringen. De eerst dagen 
wou ze haar veilige bench niet verlaten en wou ze niet of nauwelijks eten. Het was belangrijk voor Dunja dat ze in deze 
fase met rust gelaten werd. Er werd veel gebeld met het oude baasje, op de luidspreker,  zodat Dunja haar stem kon 
horen en het leek haar gerust te stellen. 
 
Ik(Jantina) heb regelmatig contact gehouden met het nieuwe baasje in Atlanta. Ze houdt me regelmatig op de hoogte 

van de vorderingen van Dunja.  Zij heeft jarenlang ervaring met de werklijn hond.  Dunja is een fantastische hond die 

Dunja en de verre reis naar een nieuw thuis 

http://www.bouviersupporters.nl/boedoedagenquete.php
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de draad toch vrij snel weer oppakt. Na een paar dagen wou ze een lekkernijtje aanpakken en langzaam begon het 

staartje iets te kwispelen.   
 
Elke dag gaat het beter met Dunja. Haar nieuwe baasje is dolgelukkig met haar. Elke dag ontdekt  Dunja weer nieuwe 

dingen en ze is zeer leergierig Wel zegt ze dat Dunja toch maar de Engelse 
taal moet leren want haar steenkolen Nederlands begrijpt Dunja niet.  
 
Dunja begint haar ook als nieuwe baas te accepteren. Er is een enorme klik 
van weerszijden.  
Dunja maakt vele nieuwe hondenvriendjes en is vriendelijk naar alles en 
iedereen. Die twee genieten ten volste van elkaar, maken heerlijke 

wandelingen. 
 
Binnenkort gaat het nieuwe baasje beginnen met de training van 
Dunja….kijken wat ze allemaal al kan…. Dat komt helemaal goed 

                                                                                                  

Hoe is het met …………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nando is een 7 jarige reu uit de werklijn met een rugzak die wij niet kenden. Nando is 3,5 jr. 
geleden gered van de spuit door een ervaren werklijn fokster. Wat Nando in het verleden heeft 
meegemaakt is helaas niet bekend. Wel dat hij wel eens gebeten had. Bij de fokster had hij wel 
zijn nukken maar zij kon goed met hem uit de voeten. Door privé omstandigheden moest zij 

echter afstand doen van een aantal honden waaronder Nando. Wij hebben Nando ook 
aangemeld bij de Interessengemeinschaft om zo ons zoekgebied voor een nieuwe kans voor 

hem enorm te vergroten.  
Al snel melde zich iemand via de IG. Hij leek zeer geschikt en zeer ervaren. Hij is op een 
zaterdag naar Nando gereisd om met hem kennis te maken en ja, dat klikte. Zowel het oude 
baasje als wij hebben de man op het hart gedrukt dat hij de hond met rust moest laten de 
eerste dagen. 
Nando ging mee op reis, 2,5 uur in de auto naar zijn nieuwe thuis. Eenmaal daar aangekomen 

was men toch erg nieuwsgierig wat deze jongen allemaal kon. Helaas vergde men teveel van 
hem en is het misgelopen en heeft hij zijn nieuwe baas gebeten. Nando’s schuld? NEE, niet echt !! eigenwijsheid van de 
nieuwe baas? JA wellicht….. teveel, te snel willen. Dit pakte, vooral bij Nando, met 
een moeilijke aard, verkeerd uit. Wel kwam toen het volgende probleem…. Hij moest 
daar onmiddellijk weg ! tja jee….. hoe …wat….. nu …..? 

De IG bood hulp. Nando is naar een pension gegaan in Duitsland waar er elke dag 
met hem werd getraind door een ervaren trainster. Dat heeft enorm in zijn voordeel 

uitgepakt. Hij werd een leuke hond met een kleine gebruiksaanwijzing. Wat wij vooral 

erg leuk vonden is dat zij Nando heeft geleerd om op de loopband te lopen zodat hij 
wat energie kwijt kon. En dat vond meneer prachtig mooi, binnen 2 minuten had hij 
door wat de bedoeling was en hij heeft heel wat kilometers gemarcheerd op die 
loopband. Na een intensieve training was Nando klaar voor herplaatsing. Er werd naar 
mensen gezocht die zeer veel ervaring hadden met een hond met een rugzak. En de 
zoektocht is gelukt, er werd een voorcontrole gedaan en de mensen werd uitgelegd 

wat voor hond Nando was en ja… zij zagen het zitten. 
 
En op 4 december 2012 is hij verhuisd. 
 

Zo door het kwartaal heen komen er bij ons best wat berichtjes binnen over herplaatsers. Hoe het nu met ze gaat, wat de 
ervaringen van de baasjes zijn. De meesten 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 de betrokkenheid en wil uit spreekt om er samen met de nieuwe huisgenoot iets moois van te maken. Wij willen deze 
berichten, goed of minder goed, en in de woorden van de bazen zelf, graag met onze lezers delen. 

Nando 
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Naar een dorpje in Schleswig Holstein.  

Het ziet er goed uit. Hij zit bij een echtpaar met een dochter van 17.  
Enorm groot terrein. Zeer ervaren mensen. Hun vorige boef was ook een hele 
moeilijke en die hadden ze met een jaar "klaar"  

Ze hebben geduld, hij is een man die je niet zo gauw de kachel aanmaakt. Met 
Moeder en dochter was er ook een geweldige klik! ( van beide kanten) Ze weten hoe 
ze Nando moeten aanpakken. 
 
Bericht 8 december: 
Nando vindt het heel erg leuk om bij mensen te zijn. Dat laat hij duidelijk merken en 
hij is dol op knuffelen en kriebelen. 

Het grootste nieuws is wel dat hij meewandelt met een losse lijn aan 1 vingertje… 
HIJ TREKT NIET MEER !!!  
Vervolgens is er een wandelgebied uitgezocht waar ze het loslopen kunnen oefenen 
want dat is toch wel het streven. 

 

Nando gaat zelfs al mee om de schaapjes te voeren, in het begin moest hij achter het 

hekje wachten …. Vandaag mocht hij mee de weide in…. ONAANGELIJND !! 
Natuurlijk ging hij eerst op jacht achter de schapen aan maar na 1x roepen kwam hij 
terug bij de baas. Toen de schapen ook allemaal bij de baas kwamen werd het hem een 
beetje te gortig en dreef hij ze weer uit elkaar. Hij heeft ook kennis gemaakt met de kat 
en de chinchilla’s. Dat ging goed. Voor de zekerheid blijft hun kooi ’s nachts nog dicht. 
 
Er is nog wel wat werk aan de winkel maar de baasjes brengen hem in alle rust en op 

liefdevolle wijze de juiste dingen bij en hij wil het zo graag goed doen. 
 
Vanaf het begin bromt Nando als je hem aankijkt. 
( en heeft hij ook in het verleden gehapt)  Dat 
doet hij nog steeds maar ook daaraan wordt 
gewerkt. De baas staat buiten voor het raam en Nando binnen, hij kan op die 
manier geen schade aanrichten, hij hoeft geen muilkorf om. Het gaat al best 

goed, Nando begint door te krijgen dat oogcontact niks negatiefs is en wordt 

steeds meer ontspannen bij oogcontact. 
Nando wil alleen niet graag alleen zijn, daar moet dus wel een beetje aan 
gewerkt worden.  
 
Vreemde mensen mogen binnenkomen, als er echter mensen aan de poort staan 

dan blaft hij, maar dat is puur nieuwsgierigheid en waaksheid, hij is niet boos of 
agressief. 
Als iedereen in de woonkamer is dan is meneer tevreden, hij ligt er gezellig bij! 
Kortom: Nando heeft zijn droomplek gevonden! 

 
 

 
In ons vorige magazine heeft u kunnen lezen hoe Siem bij de familie B. en Nikkie terecht is 
gekomen. Siem moest alles opnieuw leren want hij heeft 8 maand kunnen doen en laten 
wat hij wilde omdat zijn bazin de kracht niet had om hem te corrigeren en hem dus maar 

zijn gang liet gaan. ( Hij dronk zelfs de koffiekopjes leeg!)  
En dan is er nog Nikkie die graag de baas wil zijn. 
Bij de kennismaking waren de heren elkaar al flink aangevlogen en geen van beide wilde 

zich overgeven.Tijdens de proefdagen is ook al gebleken dat Siem het niet leuk vind om 
alleen te blijven. Hij joelt alles bij elkaar. 
 
Op 22 november is Siem definitief verhuisd. Bert is daarbij aanwezig geweest om deze 
verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen en de familie tips te geven hoe zij om moeten 
gaan met de machtstrijd en het joelen van Siem. 

 
 

  

Nikkie & Siem / Sam 
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Mail 22 november 2012 20.30 

 
Het was een zinvolle sessie met Bert vanmiddag en er is weer veel vooruitgang geboekt. Vol tips, gaan wij de nacht 
straks door komen. Siem is al rustiger en ook tussen de heren is de strijdbijl voorlopig begraven. 

Volgens Bert was het wat brommen en duw en trekwerk en zijn ze er niet 
op uit om elkaar eens echt af te rossen. Het zal helemaal goed komen. Ze 
reageerden goed op correcties met de stem. Lagen zelfs op een gegeven 
moment naast elkaar met koppen weggedraaid. Op advies van Bert gaan 
we er over nadenken om hen beide toch(chemisch) te laten castreren.  
 
Siem accepteerde de kennel al enigszins en ook Nikkie wil de kennel wel in 

na een paar keer de bal er in te hebben gegooid. Vannacht gaat Siem de 
kennel in en gaat Nikkie in zijn mand. Mocht Siem toch beginnen te 
etteren dan nemen we hem mee naar de bench in de slaapkamer. Dat 
moeten we dan een paar nachten volhouden en dan langzaam bench 
verplaatsen naar de ruimte waar we hem hebben willen. 

Nou vanavond de honden apart uitlaten, en dan kijken of Siem de nacht 

stilblijft. De bench staat al klaar in de slaapkamer voor het geval dat. 
 
Mail 22 november 2012 22.15 
 
We gaan joelend de nacht in ……. Hij trekt het niet en wij zo ook niet…dat wordt de bench en op de slaapkamer… 
Alvast welterusten 
 

Mail 23 november 9.15 
 
Veel gehijg en gezucht het eerste uur, veel gewoel in de bench, veel geur van hond, maar met een extra pil en snuif 
tegen allergie, heb ik redelijk kunnen slapen. Hij heeft verder niet gejankt, dus dat was super.De buurt heeft ook 
kunnen slapen 

Vanochtend bedacht hoe ik het zou aanpakken, Siem nog even laten zitten, Nikkie de 
muilkorf omgedaan, en met Siem de deel maar opgestapt. Veel geblaf van Nikkie, die 

ik met mijn voet op afstand hield. Verder geen gevecht.  

Siem piste meteen tegen de gootsteen en vuilnisemmer en die wilde met alle kracht 
de bijkeuken in. Toch heb ik ze naar buiten gekregen, de tuin in.  
 
Nikkie begon overdreven blaffend en stoer en wild te doen met een bal…wel prima 
dan. Siem liep ook wat losser door de tuin te rennen, met muilkorf ook, en deed zijn 

behoefte. Blaffen naar de geiten en de wei in willen maar dat ging niet, want hij stuitte 
op schrikdraad. Ging met een jank en blaffend naar binnen, Nikkie ook veel blaffen, 
maar zat als een dolle op de bal. Best dus.  
Ondertussen  zat Siem in een hoekje te bibberen. Hem uiteindelijk in de kennel 

gedaan , muilkorf af en eten gegeven. Die voelt zich daar veilig blijkt, en na een joeltje en een “stop”van mij, is het nu 
rustig. Nikkie binnengeroepen voor het eten. 
Tussendoor de geiten en kippen ( die in het hok moeten blijven voorlopig) eten gegeven, Aisa naar buiten gebonjoerd 

door het voordeurtje, krant en Aisa weer opgehaald en slaapkamer aan het 
luchten. 
Nou al met al ging het best goed! Ik ga straks een stevige wandeling maken 
met Siem, dan is hij zijn energie ook kwijt, Nikkie is al dol genoeg bezig 

geweest, die komt daarna met Aisa weer aan de beurt. Of ik bel mijn 
moeder of ze mee wil, want dan kunnen alle honden tegelijk. Alles onder 
controle. 

Gaat best goed eigenlijk! En in vergelijking met Neo nog steeds een ‘makkie’ 
 
24 november 2012 
Nieuwe ontwikkelingen: Siem durft zijn kennel niet uit , behalve om te gaan 
wandelen. Nik loopt druk te doen met ballen en probeert alle aandacht op 
zich te vestigen en de situatie te domineren. Siem moeten we nu helpen 

zelfvertrouwen te krijgen. Gisteren na intensieve training op het joelen en janken is het uiteindelijk uitgedoofd!! En 
hoefde hij 
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vannacht al niet meer in de bench op de slaapkamer, hij heeft de hele nacht rustig op de deel in de kennel geslapen. 

Was ook vanochtend rustig. 
26 november 2012 
Ze hebben al vanaf zaterdag geen muilkorf meer op, maar we moeten ze op de deel nog steeds bij elkaar uit de buurt 

houden, buiten dus niet. Siem heeft nu het grommen ontdekt. Gaat niet uit de kennel, wel als we Nikkie in de bijkeuken 
zetten, dan kijkt hij voorzichtig de deel op, en als hij er zeker van is dat Nik weg is, kruipt hij uit zijn schulp. Mijn ouders 
hebben de honden alle drie apart uit gelaten, om de beurt spelen met opa in de tuin en de ander uit met oma ( die 
houdt van kilometers sjouwen!!!)..mijn moeder gaf een seintje dat ze terug was, en de hondenwissel werd weer ingezet 
via kennel of bijkeuken. Ging prima.  
 
Vanochtend ontdekte R. dat Nikkie de kennel open maakte.  

Zeer bedreigend voor Siem! Dus een haakje op de kennel gedaan. Het joelen hebben we met man en macht t/m zondag 
aangepakt..ik werd bijna overspannen van het geluid op de 4de dag als hij weer begon..pfff. 
Bert had voorgesteld dat een proef met chemische castratie een optie is als de dierenarts wil meewerken, om daarna te 
kijken wie of allebei hierop een positieve gedragsverandering laten zien. Macho’s… samen is het nog steeds hommeles 
maar afzonderlijk van elkaar zijn ze zooo lief...  

R. had een proef gedaan om ze samen uit telaten. Nikkie buiten aan de deurklink even laten wachten en met Siem naar 

buiten en Nik ook pakken. Aisa loopt vrolijk mee. Ik wilde dat zondag ook doen..maar probeerde het kunstje op de deel. 
Ieder aan een kant met de  riemen om..Ze liepen echter niet naar de deur maar vlogen elkaar meteen in de haren..L. 
kwam op het geluid af en hielp om de heren te scheiden. Toen toch maar weer 1 tegelijk gedaan…En je kan er pas langs 
met Siem als Nik weer in de bijkeuken is ( met de deur op slot natuurlijk…) Ach komt ooit wel een keer goed …we willen 
misschien ook wel te snel.. 
 
28 november 2012 

De heren blijven elkaar de tent uitvechten. Het is duidelijk dat Siem aan de ene kant onzeker is. (angstig mag ik  het 
van Bert niet noemen) en aan de andere kant de baas wil worden over Nikkie. Van G. begrepen we dat Siem altijd heeft 
kunnen domineren en die positie kennelijk graag terugwil. De andere positie maakt hem onzeker.  
Vanmiddag heb ik samen met mijn moeder anderhalf uur gelopen  en, dat gaat uitstekend. Het is vooral de deelsituatie 
en buiten. Hoe dan ook zal het zijn tijd nodig hebben. 
Eigenlijk willen we Siem Sam gaan noemen.  Nikkie en Sam vinden we leuker klinken, maar omdat G. er nog is, is het 
not done om nu de naam te veranderen vinden wij. 

 

5 december 2012 
Langzamerhand gaat het beter tussen de heren. Siem noemen we zo langzamerhand Sam. Hij durft zijn kennel sneller 
uit en met enige hulp spelen ze naast elkaar. Zo stoven ze vandaag rakelings langs elkaar heen met bal, zonder dat 
Sam zich bedreigd voelt en voor het eerst niet meer aanvalt. Er is al 1 muilkorf gesneuveld en een 2de staat ook op 
barsten, de jongens kunnen er mee hockeyen als de beste en dat gaat er ruig aan toe. 

 
Vanavond gaan we na rijp beraad, met Sam naar de dierenarts voor een chemische castratie, een spuit voor 6 weken. 
Kijken of hij dan iets minder fel en hitsig wordt. Nikkie is sowieso rustig. We overleggen hier regelmatig met elkaar over 
aanpak, strategie en onze soms frustratie. Onze inspanningen werpen zo langzamerhand vruchten af. 
Nu liggen ze weer geheel zwart en nat ( ik ook) tevreden op een oor te kauwen na anderhalf uur ravotten in de tuin. 
 
Januari 2013 

 
Inmiddels is Sam gecastreerd en is Bert weer geweest voor een training. Dit keer was meer dat WIJ door Bert goed 
getraind werden. Sam is even goed aangepakt en dat was onder anderen een voorbeeld voor hoe we het verder moeten 
aanpakken met de jongens.  

Doen wat wij willen en niet doen wat we niet willen dus….eigenlijk heel simpel…vooral nog meer bewust zijn van je 
eigen houding en daar veel mee doen in plaats van wat je gewend bent als reactie te doen..Weinig woorden en veel 
non-verbale en af en toe zeer klare taal. De heren waren wel onder de indruk en mak als een lammetje.  

 
Nou voortzetten dit regime en Bert komt over 14 dagen terug om te kijken of we een volgende stap kunnen maken. 
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Jacco is een van de eerste herplaatsers van de Bouviersupporters. Jacco was 
toen een iet wat te zware blonde reu geboren in 2004. 
Hij is in november 2009 verhuisd vanuit het asiel in Tiel naar Duitsland. Zijn 

herplaatsing had nog al wat voeten in aarde, maar dankzij de goede wil en 
medewerking van het dierenasiel in Tiel is het toch goed gekomen.  
 
Sinds augustus 2010 heeft hij een vriendin Hexe. 
 
Hexe een dame geboren in 2002 moest worden herplaatst omdat haar bazin 
ging emigreren en Hexe niet mee kon. 

 
Jacco in 2009                                                                                                                                                       Hexe in 2010 

In november 2012 ontvingen wij een mail van hun familie. Zij wilde heel graag een paar dagen doorbrengen aan de 
Noordzee en vroegen zich af of er een muilkorfverplichting is voor bouviers in Nederland want zij wilde niet het risico 
lopen dat hun honden in beslag genomen zouden worden. 
Nee hoor in Nederland is er geen muilkorfverplichting voor bouviers hebben wij hen laten weten. 

 

Enige tijd later kregen wij een mail dat zij het heel erg naar hun zin gehad hebben. Dat zij en de honden het heerlijk 
gehad hebben en dat is wel te zien op de bijgevoegde foto’s. 

 
 
 
Met Max de grote blonde pup die in november 2012 is herplaats gaat het heel goed. 
De familie is blij met hem en Max met hen. Hij zoekt de gezelligheid op en komt vaak bij 
hun zitten of zoals op de foto lekker bij hun dochter liggen en samen tv kijken. ;) Hij is 

inmiddels getrimd. Alleen de nachten zijn nog moeilijk in de bench. Overdag slaapt hij er 
vrijwillig in maar als de deur dichtgaat vindt hij het nog moeilijk.  
Ze geven het wat tijd, zal best wel goed komen ! :) 

 
Even een update over Max : Het gaat 's-nachts steeds beter. bij het 
slapen gaan geen enkel probleem meer sinds twee dagen. Alleen als 
Alex 's-morgens om 5.30 gaat werken dan is hij wakker én uit 

geweest en dan vindt hij het moeilijk. Vandaag zijn bench op de plek gezet waar hij veel uit 
zichzelf gaat liggen. Dat plekje voelt blijkbaar fijn dus ben benieuwd vannacht. Verder gaat het 
echt prima ! Borstelen gaat prima al ziet hij het nog veel als spelen, netjes gaan zitten als je riem 

om moet en voor je oversteekt buiten. Commando's als zit en af gaan geweldig. We zijn nu bezig 
met het commando 'volg' te oefenen zodat hij wat sneller los kan . Met zijn pootje gaat het ook al 
iets beter ondertussen. Hij had erg veel last van groeipijn zei de Dierenarts. Met medicijnen tegen 

ontsteking en pijn is het gezakt. Nu al weer 4 dagen zonder medicijn en 
dat gaat prima. Kan gewoon nog terugkomen maar kan geen kwaad 
gelukkig. We hebben echt een blije boef ! 
 

23 december 2012 
Max heeft bij ons voor het eerst los van de riem in het bos gelopen. Dat was genieten. Zowel 
voor Max als voor ons! 

 

Jacco & Hexe 

Max 
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Sita een teefje van 4,5 jaar kreeg sinds het overlijden van haar eigenaar niet meer de 
aandacht die ze eigenlijk zo graag wil. Sita woont op een boerderij met paarden en is 

redelijk vrij opgevoed, ze luistert wel naar de basiscommando's maar is bijvoorbeeld niet 
echt gewend om binnen in huis te zijn. Ze komt wel regelmatig binnen maar ze heeft de 
neiging om alles wat eetbaar en binnen bereik is te verorberen als ze de kans krijgt. Sita 
is een heel vriendelijke en enthousiaste hond die veel aandacht wil. Ze is ook gek op 
spelen en springt dan ook overal enthousiast op af. Ook op katten die daar meestal niet 
van gediend zijn en vervolgens wegschieten met Sita achter zich aan. Ze is ook heel 
sociaal naar andere honden toe en is dol op ravotten met andere honden. 

Dat was de omschrijving zoals Sita bij ons werd aangemeld. 
 
Nou stond er al een heel tijd een familie bij ons op de wachtlijst die een teefje zocht. Het 

moest een zo jong mogelijk, gesteriliseerd teefje zijn dat paarden gewend is en met andere honden kan. Ja op de 
leeftijd na vol deed Sita hieraan. Dus toch maar gebeld. Zij zagen het ook zitten en hebben contact opgenomen met de 

eigenaresse.  

 
In de week voor Kerst is Sita verhuisd. De eerste berichten zijn zeer positief. Het klikt super met de andere hond en de 
paarden. Ze blijft keurig op het erf. 
Ze was bij de oude baas erg timide en liep steeds met de staart tussen de benen. Nu loopt ze fier met d'r staart in de 
lucht en is een blije hond. Ze luistert nog niet zo goed naar haar naam maar met koekjes gaat dat steeds beter.  
Heft erf is omheind dus ze mag gaan en staan waar ze wil. 
Ze hebben een vast patroon qua voeren en uitlaten en ze heeft nog maar 1x haar behoefte binnen gedaan en dat is 

voor een hond die niet zindelijk was/is een topprestatie.  
Ze begint zelfs al een heel klein beetje waaks te worden, wat ze natuurlijk leert van de andere hond. 
 
De familie is dolgelukkig en verliefd op haar vanaf het eerste moment dat ze haar zagen dus die proeftijd is niet nodig,  
ze laten haar nooit meer gaan! 
 
 

 

 
Grace een jong teefje is op 30 november jl. verhuisd. 
 
Op 15 december kregen wij deze mail. 
 

“Met Grace gaat het naar behoren vrij goed. Echter er zijn twee dingen die wij niet wisten. 
Op haar linker heup heeft zij diversen wratten en aan een oog is er iets met het hoornvlies  
Na de feestdagen gaan wij er mee naar de dokter 
Grace is gisteren naar de kapper geweest.  
Hierbij een foto van voor en nadat zij bij de kapper is geweest.” 
 

   
 
 

 

Sita 

Grace 

Kathy heeft meteen met hen gebeld. 
Het klinkt of ze iets in haar oog, een takje of zo, gehad heeft. 

  

Ze zijn er mee naar de dierenarts geweest. 
Hoornvlies is behandeld met druppels en ze heeft aan beide 
kanten van het oog een spuitje gehad om de spierspanning op te 
heffen. Grace kijkt nu weer frank en vrij de wereld in. 
 



 
 

 

Pagina 13 

Bouviersupporters Magazine  

januari 2013 

 

Laika een dame van 4 jaar moest weg omdat het niet klikte met de andere aanwezige 
teef. Zondag 4 november zijn er belangstellenden gaan kijken en hebben haar gelijk 
meegenomen. Laika woonde daar pas 4 maanden. 

In ons vorige magazine heeft u kunnen lezen dat zij naar de dierenarts zijn geweest, 
omdat Laika geen eetlust had, ze kwam vrijwel geen gram aan, haar ogen waren geel 
en haar urine was koffiebruin van kleur. Foute boel dus. 
De dierenarts heeft bloed afgenomen om na te gaan of ze de ziekte van Weil heeft of 
een leverprobleem. 
 
Toen de uitslagen binnen waren, geen Weil, heeft zij die ook naar onze dierenarts Anoek 

Hoogendoorn gestuurd. Anoek heeft Laika na de midwinterwandeling ook onderzocht. 
De gele ogen waren al een stuk minder. Anoek heeft hen het advies geven een echo te 
maken van de lever. 
 
Update 18 december 2012 

 

We zijn ondertussen naar een andere dierenarts gegaan. Deze heeft vorige week vrijdagmiddag een echo gedaan. 
Hier waren geen bijzondere dingen op te zien. 
Daar kwamen ze ook tot de ontdekking dat ze schijnzwanger was. Er kwam melk uit haar tepels. 
Dus op dit moment zijn we aan het afbouwen met de prednoral. Vorige week elke dag een halve van 20 mg, 
aankomende week om de dag een halve van 20 mg. Nu moeten we haar goed in de gaten houden. Gaat ze zich “ziek” 
gedragen dan moeten we de prednoral weer verhogen. 
Tot nu toe toont ze nog steeds niet ziek.  Ze krijgt nu het speciale voer van Hill’s L/D voor leveraandoeningen dat eet ze 

goed. Ze is al 1,5 kilo aangekomen. 
 
Twee weken later: We zijn de prednoral nog aan het afbouwen. Ze krijgt nu nog een halve tablet van 20 mg om de dag. 
Haar leverwaarden waren vanochtend normaal. Haar “galwaarden” waren ook dramatisch verlaagd. Dus eigenlijk gaat 
alles heel goed met haar. De dierenarts was best verbaast over haar vooruitgang. Haar witte bloedlichaampjes zijn erg 
laag. Dit is nog het enige wat niet helemaal okay is. Althans, wat ik er dan allemaal van begrijp.Nu gaan we nog een 
nieuw medicijn toevoegen, nl. denosyl. Ze weegt ondertussen 33,7 kg. Dat betekent een gewichtstoename van ruim 4 

kilo. Nooit gedacht dat ik over een gewichtstoename positief zou kunnen zijn.  

We zijn nog steeds helemaal gek van haar. We denken dat er heel veel van een Riesenschnauzer in haar genen 
voorkomt.Ze kan nog steeds moeilijk alleen zijn. Maar dat is geen probleem. Dat komt zo weinig voor, dat ze daar maar 
mee moet dealen op den duur. 

 
 
In december 2009 kwam Charly, toen nog Sjarel op 10 jarige leeftijd in het asiel. Hij had 3 jaar eerder zijn baasje 
verloren met wie hij heel veel ondernam. De vrouw des huizes was best gek met Sjarel maar de zoon des huizes was er 
minder van gediend. Sjarel verdween voor 3 jaar in de garage, kreeg zijn voer en drinken en dat was het 
dan. Na 3 jaar mocht Sjarel enkele reis asiel.. Hij zag er niet uit … overal kale plekken! Gelukkig meldde zich iemand 
voor Sjarel. En wij wisten: hij kan werkelijk geen beter thuis vinden dan daar! 
Dat vond het asiel (waar ze goed voor hem zorgden) ook en Sjarel mocht worden opgehaald en zijn naam werd meteen 

veranderd in Charly. 
 

Charly december 2009                                        In een skipak lekker warm                      Charly juni 2010 
 

Laika 

Charly 
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Al snel ging het heel goed met Charly en draaide hij lekker mee in het dagelijks leven.  

Heeft nog een tijdje een vriendin Julia gehad na haar overlijden is hij alleen gebleven. Het leven van Charly was goed.  
 
Tot we op kerstavond 2012 een bericht ontvingen: 

“Charly ligt op dit moment op de operatietafel. Er moet een grote, kwaadaardige levertumor verwijderd worden” 
Enige tijd later: 
“Operatie goed geslaagd, geen uitzaaiingen .... Hij blijft nog even in de kliniek over de nacht !” 
 
Laatste bericht 31 december 2012 
Charly heeft de operatie goed doorstaan, alles is weggehaald! Hij is alweer vrolijk, de wond ziet er goed uit en is mooi 
zacht. Hij eet nog niet zo goed maar de DA zegt dat, dat normaal is.  

 
Super we hopen dat Charly en zijn bazen nog wat jaartjes van elkaar mogen genieten. 
 
 
 

Afgelopen maand ook weer veel korte mailtjes ontvangen over hoe het met een herplaatser gaat. 

Zoals over: 
 
Cass: Met ons nieuwe boevekind gaat het fantastisch. Cass maar zoals wij hem nu noemen Bas is een heerlijke 
knuffelboef. In het park/bos komt-ie nu helemaal los en zijn conditie is op-en-top geworden.  
Sydney: Het gaat goed er zijn geen nieuwe tumoren gevonden. 
Joey: We zijn nu twee jaar verder en nog steeds zo dolgelukkig met onze Joey. En hij met ons hoor wat genieten we 
elke dag opnieuw. 

Nouschka: Nouschka kan al steeds beter alleen thuis zijn :) ik denk dat het gewoon een kwestie van geduld, liefde en 
vertrouwen is! 
Boris: We zijn dolblij met hem....en hij is super slim!!!!!!!! En snappen nog steeds niet de oude eigenaren hem zo 
hebben laten gaan. 
 
 
 

Balou moest in september 2010 verhuizen, omdat er geen tijd meer voor haar was. 

 
Update december 2012: 
Met Mowgli en Balou gaat het goed. Balou is nog steeds een brok levensenergie gelukkig 
zonder brokken de laatste tijd.  
En wat genieten we van die twee!! Balou is hier zo echt op haar plek gekomen, ze hoort 

hier helemaal thuis (nou ja, dat wisten we meteen al) Ze is zooo tevreden en zoooo 
aanhankelijk en zoooo ontspannen. Heerlijk om te zien een heerlijk stel bij elkaar !” 
 
Met Mowgli is het een tijd niet goed gegaan. De laatste wandeling was ze ook niet mee 
om die reden, maar dankzij acupunctuur en een behandeling met Chinese kruiden gaat 
het weer heel goed met haar! Van een krachteloze hond die ondanks pijnstillers slecht 
meer kon lopen, is ze weer de levenslustige oude Mowgli, die zonder pijnstillers weer 

geniet van wandelingen! 
 
Hier onze ervaring met complementaire geneeskunde of Hoe reguliere en complementaire geneeskunde 
elkaar geweldig kunnen aanvullen. De door ons bezochte arts is regulier dierenarts. Zij heeft zich daarnaast 

gespecialiseerd in complementaire geneeskunde.  
 
Onze 6 jarige Mowgli was altijd al van: als het vandaag niet is, dan morgen wel. Met andere woorden: vrij rustig. Ze 

heeft ook niet altijd zin om uit te gaan of om te lopen........Maar voorjaar 2012 wilde ze wel erg weinig lopen. Mowgli 
begon kreupel te worden, maar had al eerder wat slecht gelopen.  De dierenarts constateerde toen vermoedelijke 
artrose in haar teen. Ze kreeg pijnstillers. Zou dit niet afdoende zijn dan kon de teen uiteindelijk nog worden 
geamputeerd werd er gezegd. Het is toen een poosje goed gegaan.  
Maar voorjaar 2012…..ze wilde haast niet meer lopen en was weer kreupel. Dus weer naar de dierenarts. Opnieuw 
kregen we pijnstillers. Mowgli bleef kreupel en ging steeds moeizamer lopen. Haar hele achterkant leek stijf, haar staart 

stond niet meer omhoog: het leek een hoog-bejaarde hond. We hadden haar al ontzien door wandelingen zo te doen dat 

Diversen 

Balou 
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Balou kon rondrennen en Mowgli niet te ver zou hoeven lopen. Maar na een kleine wandeling was ze op. Ze lag enorm 

te schuimbekken en hijgde een half uur zo hard dat je geen gesprek met elkaar kon voeren…. 
 
Mijn dochter heeft een paard gehad. Haar paard kreeg klachten. Het paard is destijds met een paar acupunctuur-

behandelingen van deze dierenarts helemaal opgeknapt. Op advies van mijn dochter heb ik weer contact opgenomen 
met haar. En ja, ze behandeld ook honden en andere dieren. En ja, ik kon al snel terecht……….Gelukkig! Ik maakte me 
ernstig zorgen…Ze verzwakte, kon slecht meer opstaan, kon niet meer in de auto springen en lag alleen maar apathisch 
in haar mand. 
 
Ze heeft haar uitgebreid onderzocht. De diagnose van haar was: een totaal verzwakte Mowgli, met een zwakke pols en 
bleke tong en Mowgli heeft inderdaad artrose in haar tenen. Mowgli is behandeld met acupunctuur.  

Geweldig om te zien ! Mowgli liet alles toe, gaf geen krimp, lag er ontspannen bij. Totaal niet belastend voor haar. Voor 
Mowgli kregen we Chinese kruiden mee en het advies om haar anders te gaan voeren. Voorlopig moesten we doorgaan 
met de pijnstillers, die zouden we later gaan afbouwen 
Voorzichtig aan begon het beter te gaan met Mowgli. Ze kon weer een klein stukje mee wandelen. De stukjes werden 
heel langzaam aan langer.  

Inmiddels zijn we een half jaar verder en inmiddels 2 maal terug geweest bij haar voor verdere behandeling. Mowgli 

loopt weer helemaal goed. Ze is energieker dan ze ooit is geweest. Het hijgen is weg en het schuimbekken is minimaal 
Volgende week hebben we weer een afspraak voor Mowgli staan, ze is er bijna. Ze gebruikt allang geen pijnstillers 
meer! Het gaat gewoon weer goed met haar en daar zijn we zooooooo blij mee !!!   
 
Dus bij de volgende bouvierwandeling is ook Mowgli weer van de partij !!!! 
 
Wij zijn erg blij dat we met Mowgli deze weg zijn gegaan. ze is er zo goed van opgeknapt! 

Ik heb ook het vermoeden dat haar hele vervelende en belastende (en dure) onderzoeken bespaard zijn gebleven. 
  
Ik hoop dat meer mensen en dieren hier wat aan zullen hebben. 
 
 

Bush, oude opa in het asiel in België. 
Bush zat al enige tijd in een asiel in België en had behoorlijk last van artrose. De 

Interessengemeinschaft trok zich zijn lot aan en vond dat zo’n oude man niet in een 

koude kennel thuis hoort waar zijn botjes en spieren er niet beter op werden. Ze hebben 
hem opgehaald en Bush is in een kleinschalig pension gekomen waar hij lekker binnen 
mocht leven en samen met andere hondjes een lekker warm plekje had. Vanuit daar 
werd gezocht naar een nieuw thuis voor hem. En dat is gevonden, hij woont nu bij 3 
dames die helemaal gek op hem zijn. Zie onderstaand bericht ! 

 
We zijn dolgelukkig met opa Bush, met zijn gekke fratsen en zijn charme verleidt hij 
iedereen! 
We hebben de wandelingen langzaam opgebouwd en inmiddels kan meneer al een flink 

stuk meewandelen. Zijn spieren en conditie zijn behoorlijk verbeterd. Af en toe trekt hij nog iets met zijn achterpoot. 
Hij is gek op lekkere snoepjes die hij inmiddels heel voorzichtig uit je hand pakt.  
Als we gaan wandelen en hij heeft flinke ijs/sneeuwknobbels aan zijn poten 

dan blijft hij staan, heft zijn pootje op om te laten zien wat hem stoort en 
wacht net zo lang totdat wij alle knobbels hebben weggehaald. 
Onderweg speelt hij graag met andere honden, alleen als ze hem teveel aan 
zijn kont ruiken dan worden ze gewaarschuwd want daar is hij niet van 

gediend, gaan ze toch door dan pakt hij het wat harder aan. 
De kat wordt opgejaagd en daarvoor gaat hij zelfs over een hoge muur, en het 
lijkt wel of de kat er een spelletje van maakt.  

Hij is ook al mee geweest wadlopen, snel had hij door dat zout water niet echt 
lekker is. 
Het is de allerliefste boef die je maar bedenken kunt, hij laat alles met zich 
doen, ogen schoonmaken, voethaartjes verwijderen etc…maar vooral is hij gek 
op knuffelen en draait zich dan ook in allerlei bochten zodat we ook overal kunnen kriebelen.  
 

Bush is het beste wat ons is overkomen, we zijn dolgelukkig met hem! 
 

Bush 
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Een Bouvier zal zich beslist vermaken in een witte wereld. Om die winterpret niet ten koste te laten gaan van zijn / haar 
gezondheid en veiligheid, zijn hier wat tips. 
Een gezonde Bouvier heeft een prima vacht en een gestel dat de winterkou goed kan verdragen. Jasjes zijn dan ook niet 

nodig. Lange wandelingen of trainingen in de vrieskou zijn geen probleem. Zolang uw hond lekker in beweging blijft, 
krijgt hij geen kans om teveel af te koelen.  
 
Zwemmen in de winter 
Zolang het niet vriest, mag u een gezonde Bouvier nog best laten zwemmen, als u uw gezonde verstand maar gebruikt: 
niet te lang zwemmen en daarna flink in beweging houden tot u weer thuis bent. Dus niet de hond met een natte vacht 
in de auto leggen en zelf nog even boodschappen gaan doen, of gezellig met een kennis staan kletsen terwijl uw natte 

hond naast u steeds harder begint te bibberen. Geef hem geen kans om af te koelen. 
 
Sneeuw  
Lekker rennen, ravotten... iedere hond vindt het geweldig! Helaas gaat 
sneeuw vaak vastzitten in de vacht. We kennen het allemaal met onze 

bouviers, van het lopen in de sneeuw vormen zich enorme sneeuw/ijsballen in 

de vacht. Met name onder aan de pootjes kunnen ze daar behoorlijk last van 
hebben. Houdt het haar daar kort, dan blijft er minder in hangen. De voeten 
insmeren met zuurvrije vaseline of uierzalf voorkomt ook dat sneeuw blijft 
plakken.  
Komt uw hond toch vol ijsbolletjes te zitten, probeer ze er dan niet af te 
trekken, want dat is zeer pijnlijk. Knijp ze fijn of smelt ze in uw hand of zet bij 
thuiskomst de hond met zijn/haar poten in een bak met lauw water. 

 
Sneeuwballen happen  
Een beetje sneeuw eten kan geen kwaad, maar voorkom dat uw hond teveel sneeuw binnenkrijgt. Hij kan daardoor ziek 
worden en gaan overgeven, het kan buikpijn veroorzaken en dagenlange diarree. IJswater heeft hetzelfde effect.  
Voorkom dat uw hond teveel binnenkrijgt. 
 
IJspret is voor ons een genot maar is absoluut voor de hond taboe !! 

Het ziet er grappig uit: een hond die glibberend en glijdend over het ijs gaat. Hij kan er zelf ook best een hoop lol aan 

beleven. Toch is dat een erg slecht idee want voor een hond is ijs levensgevaarlijk! 
We kunnen het niet vaak en hard genoeg zeggen: Een hond hoort niet op het ijs!!! 
 

Ieder jaar verschijnen weer berichten in de krant dat honden hierdoor zijn 
gestorven en soms dat hun baas bij de reddingspoging het leven heeft 

gelaten. Een hond weet echter niet of ijs dik genoeg is, of waar het 
betrouwbaar is. Als u hem nu vrolijk aanmoedigt om op het ijs te spelen, rent 
hij straks net zo enthousiast het ijs op als het dooit, en schreeuwen helpt dan 
echt niet meer.  
 
Zakt uw hond door het ijs bij een kanaal of rivier, dan wordt hij onder het ijs 
getrokken door de stroming. Door diezelfde stroming is het ijs daar vaak dun 

en dus extra gevaarlijk. Een hond die door het ijs zakt of in een wak belandt, 
komt er vrijwel nooit op eigen kracht uit. Hij kan door de kou worden 

bevangen en aan onderkoeling sterven. Een hond die onder het ijs terecht komt, sterft binnen enkele seconden aan 
cold-shock of hartstilstand, veroorzaakt door het koude water. Zelfs als hij aan de riem zit, bent u vaak niet op tijd om 

hem veilig uit het water te halen. 
 
Als uw hond op het glibberige ijs rond spartelt en allerlei doldwaze buitelingen maakt, ziet dat er erg grappig uit, maar 

die buitelingen kunnen gemakkelijk ernstige spier-, pees- en gewrichtsblessures veroorzaken, die niet zelden eindigen in 
een operatie. Op zijn minst veroorzaakt zo'n glibber- en glijpartij fikse spierpijn bij uw hond. 
  
Daarnaast hebben honden geen beschermend schoeisel aan, zoals wij. IJs is niet alleen heel glad, maar zeker in 
combinatie met sneeuw kan het messcherpe randjes vormen. Na een flinke aanloop snel over die randjes glijden kan 
vervelende beschadigingen aan de voetzolen opleveren. En de kussentjes van de hond zijn niet of erg moeilijk te 

hechten. Het is niet voor niets dat poolhonden die voor de sledehondensport gebruikt worden, onder dat soort 
omstandigheden vaak schoentjes dragen. 

Winterse gevaren 
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Extra voorzichtigheid is geboden als er sneeuw op het ijs ligt. Een hond ziet dan het verschil tussen wal en ijs niet meer. 

Houd uw hond aan de lijn als het niet vertrouwd is, en zorg dat hij nooit het ijs op gaat! 
 
Gladheid en pekel 

Als het glad is, wordt er gestrooid. Strooizout veroorzaakt lelijke, uitgebeten plekken op uw leren 
schoenen.  
Honden hebben echter geen beschermend schoeisel, bij hen komt de pekel rechtstreeks op de 
voetzolen terecht. Tel daarbij op dat ijs en sneeuw erg scherpe randjes kunnen vormen die de 
voetzolen beschadigen, en u weet dat het voor een hond geen pretje is om op gepekelde straten 
en stoepen te lopen; het bijt, prikt en irriteert enorm. 
 

Als u voor de wandeling zuurvrije vaseline of uierzalf op de voetzolen en tussen de tenen van uw 
hond smeert, kan dat veel leed schelen. De kou krijgt minder vat, waardoor kloofjes voorkomen worden en het vet 
zorgt voor een beschermend laagje tegen de inwerking van pekel. Thuisgekomen spoelt u de voeten van uw hond goed 
af met lauw water, om zout-, sneeuw- en ijsresten te verwijderen, en droogt ze daarna goed af. Houdt de haren tussen 
de tenen kort, dan blijft er minder troep in hangen. Honden die ondanks die maatregelen nog steeds veel last hebben 

van pekel, zijn misschien beter geholpen met speciale hondenschoentjes. 

 
 
 

 

 

Bij mensen komt het relatief vaak voor, maar ook bij dieren kan 
glaucoom ontstaan. Daarom is het belangrijk te weten welke 
vormen glaucoom er bestaan en wat de verschijnselen zijn en 
wat eventueel aan gedaan kan worden. 
Bij glaucoom is er sprake van een verhoogde oogdruk. De 
hoeveelheid vocht in de oogbol is te veel in verhouding met de 

ruimte. Dit komt omdat de verhouding tussen de aanmaak en 
afvoer van het kamerwater is gestoord. De afvoer is 
“geblokkeerd” omdat de pupil groot is en daardoor raakt de zeef 

(die normaal het kamerwater afvoert) in de oogkamerhoek 
verstopt. Ten gevolge van de hoge druk in de oogbol ontstaan er 
allerlei problemen in het oog waardoor er gezichtsvelduitval 
ontstaat, de oogbol steeds groter wordt en de hond uiteindelijk 

blind kan worden.  
 
Wat is de oorzaak van glaucoom? 
 
Er zijn verschillende indelingen voor glaucoom: 

 Primair glaucoom: Bij deze vorm van glaucoom zijn geen andere 
oogaandoeningen aanwezig, maar het heeft te maken met een 

verkeerde ontwikkeling. 
Primair glaucoom komt als erfelijke oogafwijking voor bij de volgende 

 rassen: De Bassethound, Amerikaanse Cocker Spaniël, Bouvier, 
 Beagle, Flatcoated Retriever, Hollandse Herder, Siberische Husky,Tatra 
 en Chow Chow. Deze vorm komt zelden voor bij de kat. 

 

 Secundair glaucoom: Bij secundair glaucoom is de oorzaak een 
oogaandoening, bijvoorbeeld lensluxatie, uveïtis (ontsteking van de 
vliezen in het oog) of bv. een tumor, waardoor de afvoer van het 
oogvocht onvoldoende is. 

 
 Absoluut glaucoom: Bij deze vorm zijn de verschijnselen zo ernstig dat niet  

           meer duidelijk is of er sprake is van primair of secundair glaucoom. 

 
           

Medisch: Glaucoom of oogdrukverhoging 

Duidelijk te zien de druk op de retina 

Demi voor de operatie  
Foto Patricia 
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Een andere indeling die ook wel gebruikt wordt is: 

 
 Acuut glaucoom: de verhoging van de oogdruk treedt zeer snel op, soms binnen een paar uur! dit is vaak het 

geval bij primair glaucoom. 

 Chronisch glaucoom: de verschijnselen treden langzamer op en zijn soms lastig te herkennen. Als de 
chronische vorm lang genoeg blijft bestaan krijgt de hond een vergrote oogbol, omdat de afvoer van het 
kamerwater geblokkeerd is en de druk steeds hoger oploopt. 

 
Hoe herken je als eigenaar glaucoom? 
 
Om het gezichtsvermogen te behouden is het van belang dat de aandoening snel wordt onderkend en behandeld! 

Als u denkt dat uw hond mogelijk glaucoom heeft, waarschuw altijd uw dierenarts: 

acuut glaucoom is een spoedgeval!!!!!! 
 
 

1. Acuut glaucoom:  

De verschijnselen van acuut glaucoom zijn een plotseling pijnlijk, te bol en daardoor wat uitpuilend oog. Verder zijn er 
rode vaatjes zichtbaar in het wit van de oogbol, is de pupil vergroot en komt er een grauwe waas over het hoornvlies.  
Daar komt de naam grauwe staar vandaan. Het zicht is zeer beperkt of zelfs geheel verdwenen.  
 
Wanneer de druk boven 40 mm Hg is gedurende 48 uur, zal er al onomkeerbare schade aan het oog ontstaan. 
 

Hoe herkent u acuut glaucoom? 
o Pijn, waardoor de hond bang voor aanraking wordt en soms zelfs zeer 

apathisch is. Hij zit dan vaak met de kop naar beneden. 
o Blauw/wit hoornvlies 
o Pupilverwijding, ook al schijnt men met een zaklamp in het oog 
o Roodheid van de bloedvaatjes op het oog. Dit is zichtbaar als het 

bovenooglid iets wordt opgetrokken.  

o De hond heeft hoofdpijn 
o Vertoont lichtschuwheid 
o Begint meestal eenzijdig  

o Verlies van gezichtsvermogen 
o Bij langere tijd aanwezig zijn, vergroting van het oog 

  
 
2. Chronisch glaucoom:  
 
Bij drukken hoger dan 25 maar lager dan 40 mm Hg zal het oog zich gedurende 
een langere periode aanpassen, maar ook dan zal er al schade in delen van de 

oogbol ontstaan. Het is dus van belang de problemen in een zo vroeg mogelijk 
stadium te onderkennen. Er is dan een grotere kans op behoud van het 
gezichtsvermogen en kan veel pijnlijden voorkomen. 
 
Hoe herkent u chronisch glaucoom? 
Chronisch glaucoom is veel lastiger te herkennen dan acuut glaucoom. 

o In eerste instantie ongelijke pupillen (anisocorie). 

o Vaak een witter hoornvlies. 
o Zichtbaar zijn van de bloedvaatjes in en op het oog. 
o Vergroting van het oog pas zichtbaar op langere termijn. 
o Pijnuitingen zijn vaak minder opvallend aanwezig maar zijn er wel. Dit 

komt omdat chronisch glaucoom geleidelijk ontstaat. 
 
 

Bij een duidelijke vergroting van het oog is het gezichtsvermogen bij 
zowel acuut als chronisch glaucoom, bijna altijd onherstelbaar verloren! 
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Hoe stellen we glaucoom vast? 

 
Het is van belang om direct de dierenarts te waarschuwen. Deze zal proberen om uit te vinden of er sprake is van 
primair of secundair glaucoom. Bij secundair glaucoom zal behandeling van de onderliggende oogziekte een belangrijke 

rol spelen. Bij primair glaucoom is de behandeling gericht op het normaliseren van de oogdruk. 
 
Behandeling van glaucoom. 
 

 Medicamenteus 
 

Het doel van de behandeling van glaucoom is de druk in het oog verlagen. Er zijn verschillende middelen die vaak 

tegelijkertijd gebruikt kunnen / moeten worden en deze behandeling zal levenslang of tot aan een chirurgische ingreep 
volgehouden moeten worden, want glaucoom kan niet genezen worden.  
 
Een behandeling met medicijnen is gericht op: 

1. Vermindering van de aanmaak van het kamerwater door middel van 

oogdruppels. 

2. Het “ ontstoppen“ van de oogkamerhoek door pupil vernauwende 
oogdruppels. 

3. Ooginfecties bestrijden door middel van antibioticum houdende zalf. 
4. Pijnstilling. 
5. Behandeling van de achterliggende oogaandoening. 

 
 Chirurgisch 

 
Er zijn chirurgische behandelingsmethodes mogelijk om sommige 
oorzaken van glaucoom te behandelen, deze moeten meestal door een 
oogarts uitgevoerd worden. 
Chirurgische behandeling is gebaseerd op het onklaar maken van de 
kamerwater producerende cellen of een drainageopening in het oog te 
maken. Resultaten hiervan zijn zeer wisselend en op de lange termijn 

vaak niet voldoende om het probleem op te lossen. 

 
De beste oplossing bij blijvende problemen met het oog, ondanks 
medicamenteuze behandeling, is het verwijderen van het oog. Dit lijkt 
nogal rigoureus, maar de hond is vaak een dag na de operatie al een 
andere hond, omdat de pijn weg is! Ze passen zich heel goed aan hun 

veranderde zicht en het baasje moet vaak langer wennen aan het verlies 
van het oog dan de hond. 
 
 
Hoe verder ? 
 
Aangezien primair glaucoom meestal een erfelijke aandoening is die recessief vererft, is het verstandig om niet meer 

met de honden te fokken die deze aandoening hebben.  
 
Als uw hond glaucoom heeft in 1 oog, is het belangrijk om het andere oog regelmatig te laten onderzoeken, of zelfs te 
behandelen met een pupilvernauwende oogdruppel.  

 
Als dan ondanks alles ook het tweede oog aangetast is, is er nog geen reden om de hond in te laten slapen, want zelfs 
een hond die uiteindelijk helemaal blind is kan nog een goed leven hebben. Het is wel noodzakelijk om elk geval apart 

te beoordelen, want de ene hond is de andere niet! 
 
 
Anoek Hoogendoorn  Dierenkliniek De Watermolen 
 
 

 
 

Demi 10 dagen na het verwijderen van haar oog 
                                                    Foto Patricia 

http://www.watermolen.net/
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Hallo, 
 

Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Heleen en ben in het bezit van een hele lieve, speelse en mooie bouvierteef 
genaamd Ebony. Sommige van jullie kennen ons wel vanuit een gedeeld verleden dat begon bij het Bouvierforum, 
Hyves, shows, en Bouvierwandelingen en wat vrijwilligerswerk voor Bouviersupporters. 
 
Hoe dan ook, Jantina wist dat onze Ebony tijdens de afgelopen Kerstdagen plotseling glaucoom heeft gekregen en toen 
Anoek dan ook besloot een artikel te schrijven om uit te leggen wat glaucoom nu eigenlijk precies is, kreeg ze het idee 
mij te vragen om het hele ziektebeeld te vertellen maar dan vanuit het oogpunt van de baasjes, zoals die het ervaren 

hebben. 
 
Ik zal dat doen in de vorm van enkele e-mails die ik aan mijn vrienden heb gestuurd, zo krijg je een soort “dagboekje” 
van wat er zo van dag tot dag is gebeurd. 
 

Lieve allemaal, 

 
Ebony heeft  heel slecht nieuws......ze heeft glaucoom en is nu 
aan 1 oogje blind (zo van de ene dag op de andere) en als het 
nog ff meer tegenzit en we krijgen de oogdruk niet omlaag 
dan moeten ze dat oogje verwijderen....mijn mooie Ebony met 
de mooie oogjes......ze heeft erg veel pijn gehad en ik wist 
absoluut niet wat haar mankeerde.  

 
Het begon in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag (16 
op 17 december 2012, constant dribbelen onrustig en hijgen. 
's Morgens koorts opgemeten (eerst nog op Google gekeken 
hoe je zo'n nieuwerwetse thermometer aan de praat krijgt!) 
maar ze had géén verhoging alleen 2 hele lodderige oogjes 
stijf dicht geknepen en met aan het rechter oogje pus. 

Uitgespoeld met afgekoeld gekookt water, hielp ook niet.  

 
Zondagavond 16 december 2012 om 19.30 uur naar 
vervangend DA geweest, druppels meegekregen na een best 
wel akelig onderzoek. Haar hele oogje was helemaal blauw 
/wit, zeg maar melkerig van kleur en helemaal groot en 

opgezwollen (door de druk) en de DA zei als dat de volgende 
dag niet weggetrokken was dan moest ik naar mijn eigen DA 
gaan. De volgende dag, maandag dus, was het idd niet weg 
dus wij naar onze eigen DA.  
 
Die vond de toestand dusdanig alarmerend dat ze ons doorverwees naar Wageningen naar de Wagenrenk waar DE 
oogarts voor dat soort problemen haar zou behandelen. Om een lang verhaal kort te maken: daar waren we 

maandagmiddag 17 december 2012 om 15.00 uur present. Toen kreeg ze zo mogelijk nog een akeliger onderzoek en 
hebben ze o.a. de oogdruk opgemeten, die was in dat oogje zó hoog dat er al onherstelbare schade opgetreden was. 
Kortom hij gaf ons weinig tot geen hoop. 
 

Verder moeten we het andere oogje goed in de gaten houden door er een paar keer per dag met een lampje in te 
schijnen en als de pupil direct vernauwt is het goed, zo niet direct met de oogdruppels die we hebben meegekregen 
gaan druppelen en direct alarm slaan. 

 
Al met al we zijn momenteel aardig lamgeslagen en we proberen ons huis en leven zo in te richten dat ze toch een fijn 
hondwaardig bestaan heeft. Gisteren durfde ze de trap niet op of af en liep overal tegen aan maar dat gaat wel al vrij 
snel beter. We begeleiden haar zoveel mogelijk met heel veel rust en vertrouwen zodat ze zelf ook weer dat stukje 
zelfvertrouwen krijgt en gelukkig pikt ze dat op! 
 

Ik schrijf dit nu wel zo koelbloedig maar van binnen jank ik.......en ze is zo dapper geweest en heeft zich zo goed 
gedragen tijdens die onderzoeken, ze is een hele stoere en dappere meid!!!! 

 

Ervaring Glaucoom Ebony & Heleen 
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Hoe dan ook, we mogen om haar eigen bestwil haar niet zielig vinden (tuurlijk wel, maar we mogen het niet laten 

merken) maar haar juist stimuleren om de dingen die ze nog wel kan juist goed te doen en uit te bouwen. 
 
Heb ik toch nog, ondanks dat ik haar bloedlijnen zo zorgvuldig heb bestudeerd voor dat ik haar kocht, een bouvier met 

een erfelijke afwijking....... 
Helaas, ik heb geen beter nieuws....vrijdag weer naar de Wagenrenk en dan horen  we meer, dwz blind blijft ze maar 
dan horen we ook of haar oogje mag blijven zitten.... 
 
Liefs Heleen en Stoere Ebony. 
 
 

UPDATE 21-12-2012: 
 
Hallo allemaal,  
 
Zoals je weet zijn we vanmorgen (21-12-'12) naar de Wagenrenk geweest om de oogdruk opnieuw te laten meten. 

De oogdruk was wel iets afgenomen maar is toch nog fors waardoor ze nog wel pijn heeft. 

In overleg met de behandelend arts hebben we besloten om er voor te knokken dat ze haar oogje mag behouden mits 
de oogdruk beduidend af gaat nemen. Er zat in ieder geval wel wat verbetering in! 
 
Het zicht in dat oogje gaat nooit meer terugkomen, daar hoeven we niet meer op te rekenen.....op 2 januari staat de 
volgende afspraak gepland en dan hopen we dat de druk afgenomen is, zoniet, moet het oogje er alsnog uit. 
Ook heeft ze ons nog een nieuwe oogdruppel mee gegeven om de ontsteking te remmen en zo zitten we dus op 8 x 
druppelen met 3 verschillende medicijnen per dag! Maakt niet uit, ik doe het met liefde. 

Verder heeft ze nu ook pijnstillers voor de hoofdpijn. 
 
Gaat het over 14 dagen niet een stuk beter, dan ga ik er verder niet lang over tobben, dan wordt het een operatie zodat 
ze in ieder geval geen pijn meer heeft.  Ze ziet met dat oogje toch niks meer en ik denk niet dat ze het dan zal 
missen.....zucht.... Verder is ze best wel redelijk monter maar af en toe dan knijpt ze haar oogjes helemaal dicht en 
kijkt erg lodderig en duikt dan de mand in, dat is een teken dat ze pijn heeft. 
 

Hopelijk helpen die pijnstillers goed tijdens het eventuele herstel van deze 2 weken, duimen maar! 

Omdat deze aandoening een erfelijk karakter heeft is de kans aanwezig dat het andere oogje hetzelfde lot ondergaat en  
moeten we dat elke dag controleren of de pupil nog "werkt" Zoniet, moet ik dat oogje direct gaan druppelen en aan de 
bel trekken zodat ze er direct iets aan kunnen doen, prettig vooruitzicht hé? 
 
En weer heeft Ebony zich van haar beste kant laten zien, ze heeft zich heel kalm en voorbeeldig gedragen, ze is een 

echte stoere meid!!!! Er zijn honden die datzelfde eerste en akeligste onderzoek afgelopen maandag in de Wagenrenk 
alleen onder narcose kunnen ondergaan, maar ons Ebje is een dapper meiske hoor, gewoon cold turkeye! 
 
Mocht er zich nog iets voordoen voor 2 januari 2013 laat ik het weten en voor de rest: 
FIJNE FEESTDAGEN EN VOORAL EEN GEZOND 2013! 
 
Groetjes, 

Heleen & Ebony. 
 
 
UPDATE 2 JANUARI 2013 

 
Vanmorgen 2 januari '13 bij de Wagenrenk geweest, de oogdruk is toch nog veel te hoog en het is beter om dat oogje 
toch te verwijderen.........ik heb al een afspraak voor a.s.dinsdag (8 januari) bij onze eigen DA .....dan wordt haar 

prachtige oogje dus definitief weggehaald....wij  zagen het wel aankomen maar zijn desalniettemin toch zwaar 
aangeslagen. 
 
GROETJES Heleen & Ebony. 
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Update 5 januari 2013  

 
Vreemd genoeg schijnt ze de gelukkig de laatste dagen géén pijn meer te hebben en ze krijgt dan ook geen pijnstillers 
meer……… 

Verder eet ze weer als een dijkgraver, knaagt met gemak mergpijpen en krijgt zo langzamerhand ook weer interesse in 
de dingen om haar heen: boswandelingen, spelletjes doen enz. 
Meestal komt ze nu al zelf met haar speelgoed aandragen en daagt ons uit om te gaan spelen, een uitdaging die wij 
graag aangaan!!  
 
Verder heeft ze hondenpuzzels gekregen en die vallen ook prima in de “smaak”. Ik had er laatst plakjes ham in gelegd 
maar ik had zo snel niet in de gaten dat die plakjes bleven plakken, ze kreeg ze er niet uit.  

Maar Ebony is ondanks alles behoorlijk inventief: ze staat op, pakt die puzzel met haar kakement op en slingert hem 
met een rotklap tegen de haardkachel, duikt er voorts bovenop en…..je raadt het al……. bijt er bijna een hoek 
vanaf….resultaat: één vernielde puzzel waar dus één hoek totaal verbeten is en een schuifje dat niet meer werkt!!!!  
Maar we hebben zo ontzettend gelachen, niet alleen omdat het zo’n komisch gezicht was  maar nog meer van 
opluchting dat ze zoiets überhaupt deed, het was weer een typische actie van Ebony zoals ze altijd deed voordat ze ziek 

werd!  

 
Tja, en nu maar wachten op dinsdag, de dag van de operatie, ik slaap slecht en hobbel halve nachten op en neer van 
mijn bed naar haar mand. Maar ze pit gelukkig de hele nacht lekker door. 
Ik weet dat het beter voor haar is om dat oogje te verwijderen, ze ziet er toch niks meer mee en dat is al vreselijk maar 
het idee dat ze zo’n nare operatie moet ondergaan en daarna verminkt door het leven moet gaan…….ja, precies, daar 
krijg ik slapeloze nachten van…… 
 

En dit is het verhaal van Ebony, nog even doorzetten en dan hopen we ná de operatie en het herstel samen weer lekker 
te kunnen gaan genieten!  
 
Heleen & Ebony 
 
UPDATE 08-01-2013    de dag van de operatie.... 
  

We waren om 16.30 uur thuis, de operatie is goed verlopen, de wond ziet er best 

wel akelig uit brrr, kwam ook bloed uit haar neusje maar dat hoort er kennelijk bij, 
is nu gelukkig over. 
Ze heeft zich weer kranig en stoer gedragen, is erg rustig geweest ze zit stampend 
vol met morfine en metacam. 
Morgen moeten we doorgaan met metacam en antibiotica, ze mag al eten en 

drinken (heeft een paar toastje met leverworst op) en verder ligt ze in haar 
mandje te snurken. Gert en ik zijn behoorlijk van de pot gerukt en zitten er aardig 
doorheen. 
Het meeste last heeft ze nu van die enorme kap op d'r kopppie, stel je voor, je 
bent half lazerus, aan 1 kant zie je niks en dan die kap die overal  
tegenaan botst..... 

We zijn blij dat het achter de rug is en we haar weer terug hebben en de komende nachten gaan we op toerbeurt bij 

haar slapen. 
Het is best een ingrijpende operatie maar nu gaan we naar een periode van herstel en daarna gaan we weer plezier 
maken!!!! 
  

UPDATE 09-01-2013    
  
Afgelopen nacht heeft Gert bij haar geslapen en ze is erg rustig geweest en heeft eigenlijk alleen maar in haar mandje 

liggen pitten. 
Vanmorgen had ze  er weer zin in en ging welgemoed met Gert op pad voor de wandeling! hoe is het mogelijk hé....?.  
ff geplast, poepen zat er letterlijk en figuurlijk niet meer in. 
Bij thuiskomst hebben we haar kap toch maar ff van haar koppie gehaald zodat ze ongestoord kon eten en drinken. Ze 
heeft ongeveer de helft van wat ze normaal eet op, plus de nodige koekies en haar dagelijkse hoofdversnapering: een 
appel. 

Wel hebben we haar een puppenlijntje omgedaan zodat we controle hadden en ze niet aan haar wond kon krabben. 
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Ze heeft heerlijk gegeten en gedronken! hoe is het mogelijk hé....?.  en daarna keurig haar medicatie bestaande uit 

antibiotica en metacam (verpakt in leverworst) gegeten. 
Verder is ze heel rustig en erg belangstellend in wat er om haar heen gebeurd. Gisteren kwam Gertjan (onze zoon) haar 
held en grote speelmakker ook nog ff langs en ze was niet meer te 

houden, ik heb haar letterlijk in haar mand moeten neerdrukken. 
De dokter had ons gewaarschuwd dat ze nog wel wat bloederige 
uitvloeiing uit haar neusje kon krijgen en dat had ze vanmiddag 
om een uur of 5 en dat is wel heel akelig om te zien.........dat 
loopt dan zo lekker in die kap......hopelijk stopt het nu. 
Verder heb ik alle tafeltjes  en andere obstakels uit de 
woonkamer/keuken verwijderd zodat ze de ruimte heeft en toch 

bestond ze het nog om met die kap op ff de volle pedaalemmer, 
maat xxl door de keuken te donderen! 
Typisch mijn Ebje, laat zich door niets en niemand tegenhouden!!! 
We moeten nog 2 weken wachten (21-01) en dan gaan de 
hechtingen eruit en dan hoop ik dat de wond er iets beter uitziet 

want mijn mooie meisje is toch wel gruwelijk verminkt hoor.....nou 

ja, mooi of niet, het is nog steeds dezelfde stoere lieve dondersteen waar we 7 jaar geleden hartstikke verliefd op zijn 
geworden!!! 
  
Gert Heleen & Ebony. 
 
UPDATE 10-01-2013    
 

Met Ebony gaat het gezien de omstandigheden goed, het was vannacht mijn beurt om bij haar te slapen, we hebben 
een rustige nacht gehad. Wel heeft ze bij tijd en wijle wat snotterige bloed uitvloeiing( beetje) uit haar neusje. Wel een 
rot gezicht hoor.... 
Ze was lekker naast de bank gaan liggen waarop ik sliep en elke keer als ze de kop bewoog prikte ze met die 
(ongelooflijk grote!) kap tegen mijn k*** aan, dus dat was wel lachen..... 
vannacht gaat ze mee naar boven naar de slaapkamer, ook daar staat een mandje dus dat gaat helemaal goed komen. 
Mocht dat gesnotter doorgaan bel ik toch ff de DA. 

 

GROETJES Heleen & Ebony. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Wij wensen Heleen, Gert en Ebony heel veel sterkte en hopen hen weer te zien op een van de evenementen. 
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In de winkel van de Interessengemeinschaft bouvier des 
Flandres verkopen ze hele leuke bouvier betonbeelden en 
andere artikelen. Link naar de winkel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
U kunt deze artikelen ook via ons bestellen. 
Stuurt u ons dan een mail o.v.v. bestelling IG  
  

 
 
 

 
Hier had ook uw 

advertentie  

kunnen staan! 

  
Adverteren in het Bouviersupporters Magazine en op de website is 
vanaf heden mogelijk. Omdat dit magazine gratis online verspreid 
wordt, heeft dit blad een groot bereik en is het mogelijk om tegen 
aantrekkelijke prijzen te adverteren. Verspreiding gaat onder 
andere via de website, forums, Facebook en een mailinglijst met 
ca 500 e-mail adressen. Het magazine verschijnt minimaal 4 maal 
per jaar. 

 
De tarieven voor advertenties in ons magazine  
per jaar zijn: 
 
A4 1/1 pagina: 100 euro  
A4 1/2 pagina: 50 euro 

A4 1/4 pagina: 25 euro 
 
De mogelijkheid om op onze website te adverteren willen wij 
beperkt houden omdat de website primair bedoeld is voor de 
informatieverschaffing aan een ieder die in onze stichting en haar 
activiteiten geïnteresseerd is. De vergoeding voor de advertenties 
op onze website en de eventuele doorklik- mogelijkheden zullen in 
goed overleg met de geïnteresseerden worden vastgesteld. 
 
Met betrekking tot de advertenties in het Bouviersupporters 
Magazine en onze website is de disclaimer op onze website van 
toepassing. 
Als u interesse heeft of meer wilt weten dan kunt U contact 
opnemen door een E-mail  te sturen naar 
info@bouviersupporters.nl o.v.v.  Adverteren of bellen naar Dorine 
Wijfjes op 0297-266507 

 

 
 

Langs deze weg willen wij alle 
donateurs bedanken  

voor hun giften aan onze 

stichting. 

Advertenties 

http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/showthread.php?2971-Shop-Bouvier-des-Flandres
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Dit keer hebben wij besloten om 2 van de honden die al enige tijd bij ons op de website staan eens in de schijnwerpers 
te zetten. En die anderen dan? En wat is dan de afweging om voor deze honden te kiezen en niet voor de anderen? 
Nou het zijn wat oudere honden die toch wel een gebruiksaanwijzing hebben. 
De eerste is Mabel en de tweede is Conan. 
 

 

Mabel is een teef die geboren is op 28 oktober 2003. Ze is een echte werklijn 
hond. Mabel heeft een aangeboren korte staart. 
Wegens veranderde omstandigheden moet Mabel verhuizen. Mabel is eenkennig erg 
waaks. Het is een goede hond voor bewaking. Mabel is dan ook op zoek naar 
mensen die een terrein hebben waar ze lekker mag waken 

Ze is gewend om in een kennel te leven. 

 
Mabel is geen goede combinatie met katten, kinderen en andere honden. 
Ze leeft nu wel in een roedel, met de ene hond gaat het goed en met de andere 
niet. 
 
Voor haar vreemde mensen negeert zij als deze haar met rust laten. 
 

 
http://www.bouviersupporters.nl/mabel.html 
  
 
 

 
Conan  

 

Conan is een 7 jarige reu een 'ouderwetse' stokhaar reu. Hij is trouw, een op 1 
iemand gerichte hond uit een echte werklijn. 
 
Met Conan is er pakwerk gedaan, door zijn grote en gewicht was er geen 
pakwerker te vinden die met hem wilde werken. Er is nooit met een stroomband 

o.i.d. met hem getraind. De eerste eigenaar was gek met hem, maar door tijd 
gebrek heeft Conan heel veel in een kennel geleefd. Hij heeft toen besloten dat 
het beter was om Conan te herplaatsten. 2 jaar geleden is hij bij zijn huidige 
eigenaren gekomen. Toen moest hij veranderen in een huishond en dat heeft wat 
tijd gekost. Dat is gelukt voor ons is het een schat, als er visite komt kan hij er bij 
ons gezellig bij blijven. 
En nu moet Conan vanwege omstandigheden weer verhuizen.  

 
Hij is zeer leergierig en vindt speuren heerlijk en fietsen vindt hij ook fijn. Hij wil 
wel graag achter bewegende voertuigen aan rennen vooral brommers. Dus dan 
moet je hem even onder appel nemen, dan heb je geen probleem. 

Conan kan niet met katten of kinderen.  Met andere honden gaat het wisselend de  
ene wil hij opjagen uit spelerij , maar hij zal nooit zelf een knokpartij uitlokken.  
Met andere honden speelt hij lekker op het uitlaatveld. 

Andere dieren negeert hij behalve schapen als hij de kans krijgt springt hij een hek over om te jagen. 
 
http://www.bouviersupporters.nl/conan.html 
 
 
Heeft u interesse in Mabel of Conan neem dan snel contact op: via info@bouviersupporters.nl 

Of telefonisch 06 82001851 (Jantina)  
 

Speciale aandacht 

Dit is NIET Conan maar een nestgenoot 

http://www.bouviersupporters.nl/mabel.html
http://www.bouviersupporters.nl/conan.html
mailto:info@bouviersupporters.nl
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Stichting 
Bouviersupporters 
 Korte Voren 1  

 4904 PV - Oosterhout  
 

Kamer van Koophandel 

Enschede nummer 51469820 

 
Rabobank Oosterhout 1604.49.286 
IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86 

BIC  : RABONL2U 
 
 

Fiscaal nummer 850034814 

 
Voor bemiddelingszaken kunt u bellen 

met Jantina op 06 82001851  
 

 
E-MAIL: 

          info@bouviersupporters.nl 
 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

http://www.bouviersupporters.nl/ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het volgende Bouviersupporters 
Magazine verschijnt: 
 
april 2013 

 info@bouviersupporters.nl 

mailto:info@bouviersupporters.nl
http://www.bouviersupporters.nl/
mailto:%20info@bouviersupporters.nl

