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In het nu bijna verstreken eerste kwartaal van 2013 heeft de Stichting 
Bouviersupporters zich mede ingespannen voor de herplaatsing van 28 bouviers 
waarvan er uiteindelijk 10 uitsluitend door onze inzet konden worden herplaatst en 
2 bouviers thuis konden blijven. 

 
In de afgelopen maanden hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan in het team 
van bestuur en medewerkers welke het uitvloeisel waren van enerzijds reeds enige tijd 
levende verschillen van inzicht en anderzijds de behoefte om het team te versterken. 
 
Bestuur en adviseur. 
 

Met ingang van 14 januari 2013 is Eric van Nus teruggetreden als voorzitter. 
 
Met ingang van 14 januari 2013 is Bert Smallenbroek benoemd tot voorzitter. 

Daarnaast blijft Bert Smallenbroek voor het team actief als gedragskundig adviseur. 
 
Met ingang van 1 maart 2013 is Dorine Wijfjes benoemd tot penningmeester. 

Daarnaast zal zij haar werkzaamheden m.b.t. het IT-beheer blijven uitoefenen. 
 
Alex Stobbe blijft aan het bestuur verbonden als secretaris en dierenarts Anoek Schipper 
blijft de stichting terzijde staan als diergeneeskundig adviseur. 
 
Medewerkers. 
 

Jantina Oltwater functioneerde reeds geruime tijd als de drijvende kracht met betrekking 
tot een aantal activiteiten, reden waarom het bestuur besloten heeft om haar officieel de 
titel van hoofd bemiddeling, begeleiding, advisering en publiciteit toe te kennen. 
 
Met ingang van 16 februari 2013 heeft Kathy van Nus-Buket zich definitief 
teruggetrokken als bemiddelaarster. Mede door haar inzet heeft de stichting in 

november 2011 een geslaagde doorstart kunnen maken waarvoor wij Kathy erkentelijk 

blijven. 
 
Eric van Nus blijft aan het team verbonden voor de evenementen van de stichting. 
 
Wij prijzen ons gelukkig, dat op 1 maart 2013 tot het team is toegetreden Marian van 
Es. Marian van Es heeft meer dan 30 jaar ervaring met bouviers en zal zich bezighouden 

met de bouvierbemiddeling en daarnaast als back-up fungeren met betrekking tot het 
IT-beheer. 
 
Wij hebben er alle vertrouwen in, dat wij met dit team, allen die op ons een beroep 
doen, optimaal van dienst kunnen zijn. 
 
Ook in dit magazine een artikel over Diesel en hoe het soms heel anders loopt dan 

verwacht. 

 
Een aanrader is onze wandeling op 27 april 2013 in Noordwijk welke ons voert door 
prachtige duinen en over een strand waar onze boefjes naar harte lust kunnen dollen. 
Wij hopen U bij deze,voor U gratis toegankelijke gelegenheid, te mogen begroeten. 
 
Tot slot wensen wij U en Uw bouviers fijne Paasdagen met hopelijk een lekker zonnetje 

en een aangename temperatuur 
 
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters. 
29 maart 2013 
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Activiteiten in 2013 

Wie vond een nieuw thuis in het 1ste kwartaal 2013 

 
 

 

 
 

Fientje Mexx Chris Boef Vera 

 

 

 

 

 

Kay Blondine Reza Brendi Julio / Julia 

 

 
 

 

 

Cheila Bo / Boef Oscar Monti “Opa” 

 

 

 
 

 

Bindoe Breezer Purley Bouv Diana 

 

  

 

 
Joe Bar Argos Kolja Gwenda Nora 
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15 september 2012 NBC Evenementendag  
 
En op de KCM georganiseerd door de Nederlandse Bouvier Club http://www.bouvierclub.nl/  in 
Heteren zullen wij ook dit jaar weer met een stand staan. 

Adres:  Manege de Fruithof   Dorpsstraat 5   6666 AE Heteren 
 

16 juni 2013 KCM 
 
Ook op de KCM georganiseerd door de Nederlandse Bouvier Club 

http://www.bouvierclub.nl/  in Heteren zullen wij dit jaar weer met een stand staan. 
Adres:  Manege de Fruithof   Dorpsstraat 5   6666 AE  Heteren 
 

 

 december 2013 Midwinter wandeling 
 
Noteer vast in uw agenda : Winterwandeling december 2013 

locatie: Haaksbergen. 
 
Bent u erbij ?? Wij zouden het erg leuk vinden om u en uw trouwe viervoeter(s) 
te mogen begroeten… 
Nadere informatie volgt  
 
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@bouviersupporters.nl o.v.v. Winterwandeling 

 

 27 april 2013  Voorjaarswandeling 
 
Noteer vast in uw agenda :  27 april 2013 

locatie: Noordwijk 
 
Bent u erbij ?? Wij zouden het erg leuk vinden om u en uw trouwe viervoeter(s) 
te mogen begroeten… 
Nadere info in dit magazine op pagina 26 !! 
 

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@bouviersupporters.nl o.v.v. Voorjaarswandeling 

Activiteiten in 2013 

 

 

 

  

Boef Mabel Boef   

 

Zij blijven thuis! 

http://www.bouvierclub.nl/
http://www.bouvierclub.nl/
mailto:info@bouviersupporters.nl
mailto:info@bouviersupporters.nl
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Fientje  ? -25-3-2013 

 
Fientje is een bouvierteef die als zwerfster in december 2012 in het asiel Canina in Essen 

terecht is gekomen. Er was dus niet veel over haar bekend. Zeer waarschijnlijk heeft 
Fien haar leven buiten doorgebracht. Haar leeftijd werd geschat op 6 jaar. Fientje kan 
met kinderen, en met andere honden. Hoewel ze wel even aan kleine hondjes moet 
wennen. Maar Fientje moet niet veel weten van katten. Begin januari 2013 werd Fientje 
door het asiel geplaatst. Ze deed het eigenlijk erg goed. Tot ze een 
baarmoederontsteking kreeg, daardoor plaste ze nogal vaak, ook in huis en Fientje werd 
eind januari terug gebracht naar het asiel. Door de 

dierenarts van het asiel is haar baarmoeder verwijderd. 
 

Een oud collega van Jantina werd op slag verliefd op Fientje en is haar 2 februari 2013 
gaan halen. Fientje was ook gelijk weg van mevrouw. Ze ging gelijk bij haar op de 
voeten liggen.  Zo van ik ga met jou mee. 

 

Eerste bericht: 
 
Hoi Jantina en de rest...... 
Fientje is vandaag met meegegaan naar N. 
Om 13:00 uur kwamen we aan in Essen (België)de dierenverzorgster kwam meteen 
naar ons toe en we mochten doorlopen naar de kennel waar Fientje ons al kwispelend 
stond op te wachten. We kregen meteen een riem en konden gaan wandelen met Fientje. Ze liep goed mee aan de 

riem, maar moest wel veel plassen. 
23 januari is ze vanwege haar baarmoederontsteking geopereerd. Het leek allemaal goed te gaan, maar sinds gisteren 
vloeit ze af en toe weer wat bloed. T’is niet veel maar toch. De antibioticakuur die ze had is daarom met een week 

verlengd. We hebben de tabletten meegekregen. J. gaat deze week even met haar naar 
de dierenarts, gewoon voor de zekerheid. Ze is ook erg vermagerd dus dat willen we ook 
even met hem bespreken. 
Fientje is een ontzettend lieve hond, loopt ook hartstikke goed mee aan de lijn. Toen we 

bij de auto stonden en de deur opendeden sprong ze er meteen in. We hebben haar de 

hele weg naar huis, 2,5 uur, niet één keer gehoord. 
Halverwege hebben we ergens koffie gedronken, en meteen Fientje laten plassen. 
 
Thuis heeft ze even rondgesnuffeld, wat geknuffeld met de beide nieuwe en heel blije 
baasjes, de tuin nog even goedgekeurd om vervolgens liggend op de voeten van mij(R) 

in slaap te vallen. J.heeft haar net een antibiotica pil gegeven, (in een plak leverworst 
gedrukt), en die ging erin als koek. 
Wij zijn erg blij met Fientje, we hopen dat alles goed komt met haar gezondheid. We 
houden jullie op de hoogte...... 
 

Update Zaterdag 16 februari 2013 
Afgelopen week was een spannende week.  Wij zijn nog steeds heel erg blij met Fientje. Ze gaat er zeker op vooruit, 

went al goed en probeert ons al uit met wat kan en niet kan... We kennen elkaar steeds beter, maar verrassingen  
blijven.  Ze luistert al best goed naar haar naam, behalve als ze de neus aan de grond heeft dan is ze oostindisch doof. 
Ze is goed opgevoed, trekt niet aan de lijn, loopt altijd links, eet pas nadat de baasjes hebben gegeten, eendjes in het 
park zijn leuk, maar ze wordt er niet echt opgewonden van, de konijntjes bij de intratuin zijn wel interessant!!!  en is 

een echte knuffelkont... 
Toen we Fientje ophaalden uit het asiel vloeide ze nog een beetje als gevolg van de sterilisatie... Omdat we het niet 
vertrouwden toch maar even naar de DA( dierenarts).  Hier bleek ze 27 kilo te wegen( iets te weinig)en dat het vloeien 

eigenlijk al over had moeten zijn. Een verlenging van de antibioticakuur, die we meegekregen hadden van het asiel, met 
een iets hogere dosering... Afgelopen woensdag nogmaals bij de DA geweest, ze vloeide nog steeds. Dit had volgens de 
DA echt over moeten zijn. Ze was 1 kilo gegroeid en was duidelijk meer alert, dus dat was wel goed. 
Omdat een echo waarschijnlijk geen duidelijkheid zou geven en ze het zo goed deed nieuwe antibiotica kuur gekregen    
( een stootkuur). De DA hoopt dat dit wel gaat werken anders moet ze opnieuw geopereerd worden, hij hoopt middels  
de laatste kuur dit te voorkomen... 
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Nu 10 dagen wachten in de hoop dat het 

vloeien stopt en ze echt opnieuw kan 
beginnen...  
Stuur ook nog een fotootje mee van ons 

madammeke die zich genesteld had in de 
stoel die we voor mijn moeder naar de 
stoffeerder moesten brengen... 
 
7 maart 2013 
Net Fientje opgehaald bij de dierenkliniek. 
Ze hebben vandaag een tumor uit de vulva 

gehaald, en er zat nog een woekering bij de 
plasbuis die ze niet kunnen bereiken. De weefsels worden opgestuurd om te kijken hoe ernstig de situatie is/worden 
kan. 

T’is wel allemaal erg vervelend, Fientje ligt nu op de deken, en is nog half verdoofd van de 
narcose. Ze was wel erg blij toen we haar ophaalden bij de dierenarts. 

Omdat na de 3de ab kuur ze nog steeds bloed verlies had, zijn we vorige week toch maar 

weer na de da gegaan. Die heeft na inwendig onderzoek toch geadviseerd om haar te 
opereren. We hadden zelf al het gevoel dat het niet goed was, maar dit hadden we toch ook 
niet gedacht. 
Het is nu even afwachten hoe ze herstelt, en wat de uitslag van de weefselonderzoek is. 
Maandag of dinsdag krijgen we de uitslag. We hopen er het goede maar van.......... 
Sorry voor dit slechte nieuws, maar we wilden je dit toch even laten weten. 
 

Verder doet ze het hartstikke goed.  Fientje zat al op 30 kg en ze wordt steeds fitter, krijgt 
praatjes etc... 
 
10 maart 2013 
Het gaat al veel beter vinden we, ze is erg enthousiast, wil graag naar buiten, en vandaag 
heeft ze zelfs voor de allereerste keer bij ons geblaft!  
Er ligt nog wel regelmatig een beetje bloed her en der, maar toch al wel veel minder dan in 

het begin.  

Ze heeft weinig of geen last van de wond, maar poepen gaat wel moeilijk. Ze heeft nog 
steeds de plastic lampenkap van de da om. We hebben een luxere uitvoering geprobeerd 
maar die wilde ze echt niet om, nu is ze er aan gewend en ze legt zich erbij neer. Ze loopt 

ook niet overal meer tegen aan. T’is wel een zielig gezicht met zo'n wit stuk plastic om haar nek. Ze moet het nog een 
weekje volhouden. Morgen de laatste pijnstiller, en nog antibiotica voor 2 dagen. 

 
11 maart 2013  
Uitslag van het weefselonderzoek is nog niet binnen:(.  
Hopen dat het morgen komt. Fientje knapt met de dag op, vanmiddag een langere wandeling gemaakt, geen enkel  
probleem.  Ze heeft zelfs los gelopen zodat ze lekker overal kon snuffelen. T’is alleen wel erg lastig om te graven terwijl 
je een lampekap om je nek hebt. Met een lampenkap kan ze mooi sneeuwschuiven. Of ze schept er zand mee op. Als ze 
een geurspoor volgt is het helemaal een gek gezicht. Dan zie je alleen die kap over de grond schuiven. Wat ze er ook 

mee doet is muziek maken langs de tanden van het tuinhark hihi. 
 
14 maart 2013  
Helaas slecht nieuws…………………De cyste die verwijderd is bij de vulva is goedaardig!  

Maaaarrrrr in de plasbuis zitten kwaadaardige tumorcellen. Vandaar dat ze nog steeds lekt ( bloed urine pus) 
Dit is in principe niet te behandelen. Het enige wat te proberen is, is een stoma, dat is een zware operatie en lang niet 
zeker wat de toekomst brengt. We hebben besloten om dit niet te doen.  

Fientje is vrolijk, blij en gelukkig en we proberen haar, met eventueel pijnstilling een goed leven te geven. 
Dat zal geen jaren zijn, maar ook dat zal de toekomst uitwijzen. 
We zijn blij dat ze uit het asiel is en dat wij haar lekker kunnen verwennen! 
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25 maart 2013 

Vanmiddag werd ik(Jantina) gebeld door een hele verdrietige Janny ... Fientje is vanmiddag overleden:-((( gisteren 
heeft ze nog een hele plezierige wandeling gemaakt ... Vanmorgen kon ze niet meer lopen, ze wilde niet meer eten, en 
ze verloor veel bloed .... wandelen gaat 100  mtr. goed en dan gaat ze lopen alsof het gevoel uit haar achterlijf is, of ze 

gaat liggen.. Liggen kwispelen gaat nog goed, maar de rest is hartverscheurend.... We hadden op meer tijd samen 
gehoopt, maar het mocht niet zo zijn... Vind het verschrikkelijk, maar we René en ik hadden een afspraak pijn is geen 
optie... (extra medicijnen werken ook niet) tis net of ze het zelf ook opgegeven heeft... De DA heeft haar vanmiddag in 
laten slapen .... 
Wij wensen Janny en René heel veel sterkte ...Fientje heeft bij jullie de mooiste tijd van haar leven gehad, ook al was 
het maar zo kort. 
 

Hoe is het met …………. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Sita een teefje van 4,5 jaar, werd in december 2012 aangemeld voor 

herplaatsing. Sita kreeg sinds het overlijden van haar eigenaar niet meer de 
aandacht die ze eigenlijk zo graag wilde. Ze kwam niet veel in huis en of ze 
zindelijk is, was dan ook de vraag. 
In de week voor Kerst 2012 is zij verhuisd van de ene boerderij met paarden 
naar de andere. 
 
Januari 2013 

 

“Hallo Jantina,  
Hierbij een paar foto's van Sita in haar nieuwe omgeving. Het gaat heel goed 
met haar.  
Ze heeft het prima naar haar zin, kan heel goed met de andere hond 
opschieten, ze spelen veel met elkaar. Ze begint ook steeds beter te luisteren 

en houd me steeds in de gaten als ze los is. 
Ze is ook vrijwel helemaal zindelijk en geeft aan wanneer ze naar buiten moet. 
Dus conclusie Helemaal geweldig! “ 
 
                      
     
                 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

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. 

Sita 
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Over Kay hebben zijn bazen, Jantina en Bert al vaak contact gehad, omdat hij 
onhandelbaar zou zijn.... Echter uit de gespreken bleek dat hij gewoon zijn energie niet 
kwijt kon... Het is een kruising show-/ werklijn bouvier. 

Op advies van ons zijn zij dus echt meer met hem gaan ondernemen en is er hard met 
hem gewerkt. Ze hebben diverse cursussen gevolgd. Kay is een hond met een gouden 
karakter ... Het gaat alleen niet goed met de kleine kinderen daar in huis. Op 15 janauri is 
de knoop door gehakt dat het voor ale partijen toch beter was als er voor Kay een ander 
thuis gezocht werd. 
 
Nu stonden er al een tijdje mensen op de lijst die zo’n hond zochten. Deze mensen 

hebben zelf al 2 van dit ‘type’ hond. Zij hebben meteen contact met hen opgenomen. 
Er werd een afspraak gemaakt om op 17 januari op neutraal terrein Kay met hun honden 
kennis te laten maken. En dat is ook gebeurd. 
’s Middags belde deze mensen Jantina dat het goed was verlopen. Dat Kay bij hen in de 
auto zat. Er werden wel wat lippen naar elkaar opgetrokken, maar verder niet.  

De mensen realiseren zich wel dat het een keer tot een gevecht zal komen. “Dat zien we 

dan wel” was hun reactie. 
 
21 januari heeft Jantina hen even gebeld. 

 
Het gaat super ... Kay is onderdanig aan hun honden ... Kay en Storm spelen geweldig met elkaar. 
 

  
 
 
 
 
Op een morgen kwam ik in contact met de fokker van blonde bouviers. Zij waren heel erg verdrietig want ze werden 

gedwongen om afstand te doen van een aantal honden. De kennel was te groot….. 
Normaal gesproken mogen de oude fokteefjes gewoon lekker bij hun oud worden echter dit genot werd hun nu 
ontnomen. 
Dus kwamen Blondine 9 jaar, Reza 5 jaar, Julia 5 jaar en Brendi van 6 jaar bij ons op de site. Heel snel hadden we een 
nieuw thuis gevonden voor de dames. 

Blondine en Brendi zijn bij oudere mensen terecht gekomen en Reza en Julia zijn bij gezinnen terecht gekomen waar 

ook nog in beide gevallen een bouvierreu aanwezig is. 
We hebben een aantal malen contact gehad met de huidige baasjes en ze zeggen allemaal exact hetzelfde: 
· Oh ze is zo lief !! 
· Oh ze kent helemaal niets !! 
· Oh ze luistert niet naar haar naam !! 
· Maar ze leert heel snel en  we zouden haar voor geen goud willen missen 
Tja er was dus wel enig werk aan de winkel, maar dat komt allemaal goed. Wij zeggen vaak, je kunt beter een hond 

hebben die niet zo veel geleerd heeft, dan een hond die iets verkeerds geleerd heeft. 
         

Kay 

4 blonden Teefjes : Blondine, Reza, Brendi en Julio 
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We hebben Julia vanmorgen op gehaald en de eerste kennismaking met de honden buiten laten plaats vinden. 
Dat ging goed. 
Bij binnenkomst vond ze het wel een beetje eng, en bleef een poosje in de gang zitten, maar omdat het daar wel een  
beetje koud was hebben we haar met een klein beetje hulp naar een half uurtje naar binnen gehaald en een kleedje  
neergelegd voor haar bij de verwarming en daar ligt ze nu nog steeds op. 
Bob is zo rustig met haar en dringt zich niet op en gaat ze heel af en toe even bij haar kijken of ie toch maar echt zeker 

wil weten of ze er toch echt is hihi zo lief. 
Fleur is er ook relaxt onder de kijkt een keer op vanaf haar warme kleedje zo van o ze is er nog, maar vind het verder 
wel best. 
De katten vinden haar ook super interessant, ze is een beetje bang voor ze wat misschien maar goed is zodat ze 

voorzichtig kennis kunnen maken. 
De gene met de meeste lef zijn al voorzichtig wezen snuffelen. 
 

Ik heb al een mailtje naar de mensen gestuurd met een paar foto’s, en ze hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat wij 
Julia een nieuw huisje mogen geven. 
  
Hartelijk bedankt voor het bemiddelen, we zijn ontzettend blij met haar. 
Groetjes P. en J. en een poot van Bob en Julia 

 
 
 

Mail van de fokker: 

 

Beste Jantina, 
  
Wij zijn kapot van verdriet .….. 
Het zijn toch onze teefjes die ons zulke mooie nesten hebben gegeven. Daar wil je helemaal geen 
afstand van doen, die wil je koesteren.……maar dat is ons onmogelijk gemaakt.  
Daarom zijn we dankbaar dat we zulke warme, liefdevolle deuren geopend zagen voor onze dierbare 

schatten! 
 
Heel hartelijk dank voor jullie bijzondere inzet van hulp, dat zullen we niet gauw vergeten, het is echt 
geweldig! 
 
Vriendelijk groetend 
Fam. de K. A. (M) 

Julia (Julio) 
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Gaat prima met Blondine...loopt los in het bos het is een scheet...is bij de dierenarts 

geweest is kerngezond wel te mager....ze jat nu het kattenvoer en hun eten maar dat 
vinden zij niet erg. 
Blondine is mee geweest in de trein naar Amsterdam en weer retour. Ze zijn een station 
eerder uitgestapt om de rest naar huis te lopen. Zij zijn erg gelukkig met Blondine. 
 
 
 

 
 
 
Mevrouw is ook helemaal blij. Ze zegt dat ze een pup in huis heeft, ze moet alles nog 

leren. En het is een droppie 

Brendi is superlief, leert snel en ze zijn dolgelukkig met elkaar! Ze wil er alleen graag 
tussen uit knijpen dus ze komt voorlopig niet van de lijn. 
 
 
 

 

Nando is een 7 jarige reu uit de werklijn met een rugzak die wij niet kenden 
is in december 2012 is herplaatst. 
Daarover heeft u in onze vorige uitgave kunnen lezen. 
Wij zijn blij dat wij kunnen melden dat het erg goed gaat met Nando en zijn 
nieuwe familie. Er zijn wat probleempjes geweest die met behulp van een 
hondentrainer opgelost zijn. 

 
Nando heeft een oogprobleem. Zij zijn naar een oogspecialist geweest en het 
blijkt dat Nando dubbel ziet. 
Daar komt zijn onzekerheid ook vandaan. 

Het is echter een aangeboren afwijking waar niets aan te doen is. 
 
 

 
 
 
 
 
Cheila een probleemloos teefje van 9 jaar zat in het asiel Rijpickerwaard. Ze stond 
al een tijdje als gereserveerd op onze website. Cheila moest een kleine operatie 

ondergaan waarbij een goedaardig knobbeltje is verwijderd. Daar is zij van 
herstelt en is eind januari 2013 met haar nieuwe bazin meegegaan. 
Die berichten ons: 
 
“Eerst mijn complimenten voor jullie goede werk. nadat ik mijn oude boef was 

overleden had ik al een paar keer gekeken of er een geschikte boef was en mijn 

voorkeur ging uit naar wat oudere hond en toen ik Cheila zag heb ik contact 
opgenomen met het asiel en na een fijne wandeling was ik helemaal verkocht. 
nadat ze nog bij de dierenarts geweest was mocht ze mee en het gaat helemaal 
super, alsof ze hier al jaren woont. ik hoop haar nog een paar mooie jaren te 
mogen geven.” 
 
 

 
 
 

Nando 

Cheila 

Blondine 

Brendi 



 
 

 

Pagina 11 

Bouviersupporters Magazine  

april 2013 

 

 
Begin februari werd Bo een prachtige blonde bouvier reu van 9 maanden terug 
gebracht bij de fokker.  

 
Bo is op 2 februari meegegaan met zijn nieuwe bazen. Zij vonden hem lief en mooi. 
Hij gaat aan de rand van een natuurgebied wonen en krijgt een klein hondje als 
vriend. 
De mensen hebben belooft hem een eerlijke kans te geven en hem een fijn en 
liefdevol thuis te bieden. 
 

03-02-2013 
 
“Het is een schat maar kent nog niet veel. De naam Bo daar reageert ie totaal niet 
op. Het lijkt wel of hij andere namen heeft gehad. Dus wij dachten nieuw mandje 
nieuwe naam. Wij noemen hem Boef. Lijkt toch een beetje op Bo.  

 

Gisteren een erg vermoeiende dag. Ook voor boef en zeker voor Jay. Het gaat redelijk goed samen. Jay is opdringering 
sinds vandaag wordt dat ook minder gelukkig. Ze spelen samen waarbij ook Boef zijn steentje bijdraagt. We hebben ook 
al echt gelachen met hem. Hij dronk aan mijn koffie en cola en ging er toen met de cola fles vandoor. Komisch. 
Het wandelen is een avontuur. Hij reageert op honden auto's en fietsers. Dan is hij oersterk en weet je wat je vast hebt. 
Een beer... dus socialiseren hoort bij zijn opvoeding.  
In huis vind hij het niet fijn te warm. We hebben vloerverwarming en dat is te warm. Dus nu is die uit. Want hij hoort 
bij ons.  

Vannacht heeft ie buiten geslapen. Hij wilde niet binnen. Er staat een grote hondenmand met een lekker kussen. Daar 
bracht hij de nacht door.. J, mijn man heeft op de bank geslapen om te kijken hoe het ging.  
Prima heeft heerlijk geslapen J. heeft hem niet gehoord. Om zeven uur waren J en Boef wakker.  
Zo dadelijk weer een lange wandeling kan hij weer wat bijleren.  
 
Wordt vervolgd ...” 
 

 

 
 
Max is een lieve, sociale, huiselijke hond van 5 jaar. Vanwege omstandigheden in oktober 2012 moest verhuizen. 
 

Het gaat heel goed met Max ... Ze genieten enorm van elkaar ... Max wil alleen 

nog wel eens uitvallen naar andere reuen naar daar wordt samen met een 
trainer aan gewerkt! 
Hij is voor het eerst naar een pension geweest, omdat zijn bazin een aantal 
dagen weg ging en Max niet mee kon. 
 
Max is flink wat kilo’s aangekomen en ziet er inmiddels prachtig uit. 
Hun buurman is dierenarts en die houdt Max goed in de gaten, want Max heeft 

wel een probleem met zijn ogen ... Nee geen glaucoom ... Maar het kan wel zijn 
dat hij op den duur blind word. Dat kan ook nog jaren duren! 
 
Kort gezegd ... Max is met zijn neus in de gouden boter gevallen :-) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bo / Boef 

Max 
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Laika een dame van 4 jaar moest weg omdat het niet klikte met de 
andere aanwezige teef. 
Al gauw bleek dat Laika ziek was, haar lever deed zijn werk niet 

helemaal goed. Ze was heel erg mager.  
Met medicijnen, dieetvoer en heel veel liefde gaat het nu goed met 
Laika. 
Ze weegt al zo'n 38 kilo. Dus er zit al 9 kilo bij. Nu zijn we het voer wat 
aan het minderen. Ze moet tenslotte ook niet te dik worden. De 
gewichtstoename gaat zo snel. We voeren haar kleine beetjes over vier 
keer per dag. Dit om haar lever te ontlasten. Over 10 dagen gaan we 

haar leverwaarden weer checken. Ze is een heel stuk rustiger geworden 
en kan ook al een uurtje alleen zijn. En we blijven er bij: ze is zo leuk!  
 
4 maart 2013 
 

Hierbij nog weer een update m.b.t. onze Laika. 

Haar gewicht is nu ongeveer 41 à 42 kilo. Ondertussen zijn we even dierenarts-vrij. 
Alle waarden van lever en galzuur waren redelijk normaal. We gaan dus nog even door 
met het speciale dieet/voer en gaan pas weer naar de dierenarts als er problemen zijn. 
 
De laatste weken wordt Laika steeds waakser in de winkel. 
Daarbij valt het op dat ze met de meeste mannen totaal geen problemen heeft, maar 
tegen sommige vrouwen kan ze best heftig reageren. 

 
Als er mensen met wandelstokken of krukken binnenkomen is ze echt niet aardig. Het 
geeft misschien aan wat er met haar gebeurd is in het verleden. Ze is daarna dan ook 
helemaal hyper, hijgerig en onrustig. Dat gedrag hadden we heel lang niet gezien, 
maar na zo’n incident steekt dat opeens de kop op. 
 
Het trekken aan de riem doet ze nog steeds wel. Vooral als we ergens naar toe gaan, 

waar ze nog nooit is geweest. 

We doen dan de riem onder haar voorpoot door. Dan blijft ze netjes naast je lopen. We 
kregen deze tip van een van onze klanten. 
Wij zijn nog steeds heel blij met haar. Voor ons is het echt een leuke, lieve hond. 
 

 

 
 
Nikkie een 6 jarige blonde kruising reu is in oktober 2012 uit het asiel in Kampen geadopteerd. Sam (Aasiem) kwam 
vanwege het overlijden van zijn bazin in november 2012 bij hen komen wonen. De heren hadden nog al wat problemen 
met elkaar. Apart zijn het honden zonder probleem. Inmiddels is er hard gewerkt en het resultaat mag er zijn: 
 
26 januari 2013 

 
“De honden gaan steeds beter samen. Je ziet het groeien. Dagelijks is 
er nog wel even ruzie, soms zelfs heftig maar zonder schade gelukkig, 
soms blijft het bij 10 minuten grommen met de neuzen tegen elkaar. 

Het gaat om aandacht van het baasje of er is jaloezie om een bal. 
Het is niet meer nodig om ze apart te houden en dat is al een stuk 
relaxter.  

 
Nikkie loopt geregeld buiten de omheining en het is niet te begrijpen 
hoe hij dat voor elkaar krijgt. Hij is superlenig en erg slim, we weten 
zeker dat hij gekruist moet zijn met een herder.  
 
 

 

Laika 

Nikkie en Sam 
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Sam lijkt erg op Neo, qua doen en laten. Ik denk dat, dat de puberteit is die bij beide te merken was. Sam pakt allerlei 

voorwerpen, schroevenbakje, handveger, handschoenen, zelfs de kapperschaar..je moet uitkijken dat je niets laat 
slingeren. Hij knabbelt overal aan en dan is het uiteraard niet meer heel. Ik wilde mijn sloffen verwisselen voor 
klompen. Ik had nog maar net eentje uit en razendsnel was hij er al met de slof vandoor. Ook wil hij een machtstrijd 

aan, daagt me uit en geeft een gemeen beetje achter in mijn bil of kuit... 
De sneeuw is inderdaad een succes! Ze vermaakten zich vandaag opperbest....” 
 
 

                     
 
7 maart 2013 
 
“Even weer eens een berichtje over onze jongens. 
Langzamerhand gaat het beter tussen de heren Sam en Nik. Er is nog wel een kleine gebruiksaanwijzing nodig om 

incidenten te voorkomen en dat lukt wel redelijk. Eerst moet Nik in de tuin zijn en dan pas Sam uit de kennel. Sam wil 
altijd Nik gaan aanvallen en is daar moeilijk van af te brengen. Als Nik als eerste weg is , heeft hij de ruimte om Sam te 
“ontlopen”. Nou van die dingen dus… Sam zien we steeds vrolijker worden en zich aan ons binden.  
 
We hebben besloten in overleg met de dierenarts om Nik toch ook te ontmannen, want hij is te dol op de vrouwtjes en 
loopt weg, zijn hormonen en de lekkere geuren achterna. Hoe hij dat iedere keer flikt in de besloten tuin, is een raadsel, 

maar hij doet het. 13-3 a.s. gaat het gebeuren.. 
 
Tijdens bos of veldwandelingen laten we ze altijd een moment  een poosje op een veilig stuk vrij rennen. Nik komt erg 
gemakkelijk terug, Sam is wat moeilijker en dat duurt soms even... We weten hem  gelukkig steeds beter terug te 
krijgen. Vrijheid is leuker dan brokjes , dat helpt niet..Wel als ik ook wat begin te rennen, dan komt Sam wel naar me 
toe en kan ik hem pakken.  
 

Als Nik de tuin uit is en op stap is, kijkt hij niet op of om, of kijkt om en loopt en snuffelt gewoon door. Je moet er een 
stuk achteraan en dan lukt het uiteindelijk hem te verleiden met een bal en loopt hij mee terug .  
De heren verraden elkaar ook: Sam slaat alarm als Nik s nachts over de deel wil gaan scharrelen of over het hek gaat, 
Nik slaat alarm als hij dwars gezeten wordt door Sam.. 
 
Nou dit was het zo’n beetje.” 
 

 
 

Don een reu geboren in 2011 zat in het asiel Crailo in Hilversum en woont sinds 
juli 2012 in het schone Limburg. Don bleek epilepsie te hebben. 
 
Februari 2013 

 
“Het gaat goed met Don.....2 januari voor het laatst een epilepsie aanval 
gehad...eind februari een bloedonderzoek om de spiegel te controleren...en 
misschien dat er dan wel wat geminderd kan worden met de medicatie. 
Verder is het een schat.” 
 

 

Don 
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Grace een leuke dame van 4 jaar die van knuffelen houdt moest vanwege de verhuizing van haar bazen in december 
2012 op zoek naar een nieuw thuis. De mensen zijn heel blij met Grace. En Grace heeft het ook erg naar haar zin. 
Wij ontvingen een paar foto’s van Grace in de sneeuw wat ze heel leuk vond. En in het berichtje er bij stond: 

 “Verder is alles goed met haar is al goed gewend heeft al veel nieuwe vriendjes gemaakt. 
 
Groetjes S. en T. B. en een poot van Grace” 
 

           
 
 
 

 
 
Argos belanden met zijn 12 jaar in het asiel. Hij werd afgestaan wegens verhuis. 
De Interessengemeinschaft heeft hem daar weg gehaald en hem in een klein huiselijk 
pension geplaatst waar hij de rest van zijn leven mag blijven. De medewerkers van het 

asiel waren blij voor hem.  

Het is een lieve oude opa. 
 
In februari zijn zij met hem naar de dierenarts geweest. Helaas heeft die bij Argos een 
behoorlijk ernstige plek van huidkanker ontdekt. Argos is op 17 februari 2013 
geopereerd. Tijdens die operatie is het melanoom van zijn flank verwijderd, het was 
gelukkig goedaardig. Tegelijkertijd werden zijn tanden gecontroleerd en is de tandsteen 
verwijderd. Ook zijn oorontsteking is nu goed genezen en volgens de dierenarts is Argos 

nu perfect gezond. 
 
Argos is op vrijdag 8 Maart verhuisd naar zijn nieuwe thuis. 
Hij woont nu in een klein gezin (een moeder en dochter) in de omgeving van Hannover, 
waar hij de enige man is in het grote huis en tuin. Van trappen lopen houdt hij niet. De 
eerste nacht moest hij beneden blijven en ging zitten janken.  
’s Morgens was hij heel blij hen weer te zien. De volgende dag toen zij weer naar boven 

gingen om te slapen waggelde Argos naar zijn bed en sliep de nacht door. Hij heeft dus al 
geleerd dat de mensen de volgende dag er nog zijn. 
Omdat zijn nieuwe bazin niet werkt, heeft ze de hele dag tijd voor hem. Ze genieten 
allebei van de wandelingen. Tijdens het lopen, is hij makkelijk gaat zonder trekken aan de 
riem mee. Mevrouw heeft ervaring met grote, oude honden uit een dierenasiel. Ze weet 
precies wat goed voor Argos is. 

Wij wensen hen het allerbeste en Argos nog een hele lange tijd met zijn nieuwe familie. 
 
 
 
 
 

Grace 

Argos 



 
 

 

Pagina 15 

Bouviersupporters Magazine  

april 2013 

 

 

  
Begin februari 2013 was deze 12 jarige reu heel even de meest besproken bouvier 
in België, Nederland en Duitsland op Facebook. Het bericht werd in een paar uur 

ruim 1300 keer gedeeld. 
Zijn baasje was overleden. Hij logeerde tijdelijk bij een kennis van zijn baas op 
een appartement. Daar kon hij niet blijven, omdat het daar verboden is voor 
honden. De mensen hebben diversen asiels benadert, maar geen wilde of kon hem 
opnemen. Als er voor zaterdag 9 februari geen nieuw thuis gevonden zou zijn dan 
werd hij ingeslapen. 
 

Dit bericht bereikte ons via verschillende mensen. Meteen contact opgenomen met 
Sniffing Snouts die de contactpersoon was voor de oppas van de boef. En alle 
mogelijke wegen bewandelt om er in ieder geval voor te zorgen dat hij op een 
veilige plek zo komen. Ook bij de Interessengemeinschaft was de hulpvraag 
aangekomen.Zij wilde hem wel opnemen in het pension waar ook Argos zat.  

 

Wij waren al heel druk bezig om mensen te benaderen of zij een stukje van de route voor hun rekening wilde nemen om 
hem naar het pension te krijgen, toen wij op donderdag 7 februari een bericht van Sniffing Snouts kregen dat er een 
echtpaar met een bouvierteef kennis ging maken met hem. Even later melden zij dat het goed gegaan was. 
Dat hij mee was. Zij bedankten ons voor de inzet. 
Wij vinden het gewoon geweldig, hoe Bouvierliefhebbers Facebook, niet alleen hier, maar ook in Duitsland en België, 
hebben gebruikt om voor deze opa een nieuw thuis te vinden.  
Dank aan allen die hielpen! 

 
 
 
Breezer een teefje van 5 jaar is afgestaan omdat de baas "geen zin meer had in honden". 
Het ergste komt nog: de oude baas wilde geen 25 euro afstandsgeld betalen ... Hij 
dreigde haar weer mee te nemen en dan hij wel een mes tussen haar ribben steken ... 
Was ie ook van het probleem af ..het is toch in en intriest .... En hij had haar paspoort 

met een elastiek om haar pootje gebonden. 

 
Heel blij waren wij toen wij bericht ontvingen van de nieuwe 
eigenaren: 
“Ons gezin is compleet! 
 

Op zondag 10 februari zijn wij richting Essen gereden om Breezer te adopteren!Ze was bang, 
maar het klikte meteen met mijn vriend en met mijn bouvier Bran (1,5jaar)!Naar mij gromde 
ze,maar alleen uit schrik, dag twee was dat al over. We hebben haar geknipt,met de 
tondeuse was er geen doorkomen aan,en daarna in bad,ze vond het super!!! 
We zijn net terug binnen van een grote wandeling en wat ravotten in de tuin...en de hondjes 
liggen nu languit in de zetel! 
Ze moet toch ooit graag gezien zijn, ze is heel lief, luistert goed, loopt perfect aan de 

lijn...idd,WIE DUMPT ER NU ZO EEN LIEF HONDJE??? 
We hebben hier een heel gelukkig asielhondje, een heel tevreden bouvier en trotse 
eigenaars!” 
 

Wat zijn wij ontzettend blij met dit bericht. Breezer had toch een speciaal plekje in ons hart vanwege haar 
voorgeschiedenis. Dit meisje verdiende zo heel erg een goed nieuw thuis. En we vinden het helemaal top dat ze ook nog 
eens een leuke boevenman aan haar zijde heeft. Wij wensen jullie heel veel plezier en geluk met deze Dame en we 

hopen dat Bran een heel erg leuk vriendinnetje aan haar heeft. 

“Opa” 

Breezer 
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Shester zat in januari 2010 in een asiel in België. Later bleek hij niet echt een fan van auto’s 
te zijn en nog wat ander ongewenst gedrag te hebben. Na een week in een ‘opvoedkamp’ en 
veel trainen gaat het prima. 

 
Februari 2013. 
 
Het is lang geleden dat je van ons hebt gehoord. We hebben Shester nu drie jaar en 
binnenkort emigreren we naar Hongarije. 
 
Dus we willen je nog even laten weten hoe het met hem gaat.   

Hier in Strijen is hij buiten nog steeds zo nu en dan opstandig, zeker als het donker is, en met andere honden gaat nog 
steeds niet goed, maar in Hongarije is het de beste waakhond die je je kunt voorstellen.  

Autorijden is geen enkel probleem meer. Hij is blij als hij mee mag en springt vast in de bus als hij maar denkt dat we 
weggaan. Hij vindt het heerlijk in Hongarije en geniet van het 
de hele dag buiten zijn, zowel bij  sneeuw als bij hitte.   
 

Op de foto kun je zien hoe hij het daar naar zijn zin heeft. Als 
hij het te warm heeft zwemt hij een stukje in zijn privévijver.  
Sinds vorig jaar heeft hij ook een eigen paspoort in Hongarije. 
Scheelt hier weer belasting en tenslotte is hij het grootste deel 
van het jaar daar.  
 
We hebben hem daar ook laten plukken. Heel bijzonder, bij 

een jonge moeder thuis in een flatje op de 9e verdieping  in de 
keuken. Met de kinderen er omheen.  
Duur was het niet.  3000 forint, dat is 12 euro. Daarvoor 
moesten we hem wel zelf vasthouden op het keukentafeltje.  

 
Onze Hongaarse buren vinden ons wel een beetje raar. Een 
hond die meegaat boodschappen doen, in de woonkamer bij 

de kachel mag slapen en dan ook nog kippensoep over zijn 
eten krijgt, dat is voor Hongaarse begrippen bizar. En bij de 

bakker hebben ze ons heel hard uitgelachen omdat we Shester toen het heet was, een ijsje gaven.  
 
De hond van de buurman (en dat geldt voor de meeste honden in Hongarije) is altijd buiten en moet met de pot mee-
eten. Dat betekent in moeilijke tijden alleen droog brood.  

En in de winter ook heel veel kou. Daar zijn honden om te waken en verder niets. Wat dat betreft zijn wij wel erg het 
tegenovergestelde.  
 

Shester 
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Jantina, je ziet het. We zijn nog steeds heel blij met Shester. En ik geloof dat hij het bij ons ook wel naar zijn zin heeft. 

We hopen dat hij nog een tijdje meegaat. We merken wel dat hij ouder wordt.  
We hebben in ieder geval geen spijt dat we hem toch hebben gehouden.  
 

Hartelijke groeten van ons,  
 
 
Joey werd bij ons in november 2010 aangemeld omdat de huiselijke omstandigheden erg veranderd waren en hij in de 
nieuwe situatie niet goed kon aarden. 

Maart 2013 
 

“Hierbij wat leuke foto’s van Joey, gemaakt op de hei in Huizen. 
We zijn allemaal heel erg blij met hem en we kunnen niet meer zonder hem! 
We willen hem echt niet meer kwijt! Het is een echte knuffelbeer. 
Zodra het kan, klimt hij bij je op schoot of gaat hij lekker bij je liggen. 
  

Sinds november 2012 hebben we er nog een hondje bij in de familie: Chenpo 

Billy. Joey kan erg goed met hem overweg en samen spelen ze erg leuk samen 
op de hei in Huizen. 
Ze hebben allebei veel energie waardoor 
ze samen lekker lang kunnen rennen. 

Maar soms in huis heeft Joey daar geen zin in en blaft naar Chenpo. 
Dan gaat hij rustig in de gang liggen. 
  

Het is wel grappig als onze kleindochter binnen komt weet Joey dat hij wat 
lekker krijgt. Ze hoeft maar te wijzen en hij gaat al af. Zij verstopt het koekje en 
wanneer ze klapt weet Joey dat hij mag komen. 
Hij komt dan de kamer binnen en gaat dan op zoek naar het koekje. 
Ja, de kleinkinderen zijn stapelgek op hem! En Joey ook op hun. 
  
We hopen nog heel lang plezier met hem te hebben.” 

Groetjes, 

C en C H 
 
 
 
Gyan een jonge reu van 18 maanden die in februari 2013 een opvang in Wedde zat, omdat zijn baasjes hem te sterk 

vonden. 
  
Daar heeft hij niet lang gezeten. Op 27 februari melden zich de nieuwe bazen die bij ons 
op de wachtlijst stonden: 
 
“Wij willen U even melden dat onze zoekactie is geslaagd. 
Gisteren 26 feb. hebben we de, ter overname aangeboden Bouvier reu, GYAN opgehaald 

bij de opvang in Wedde. 
Bij aankomst en kennis maken klikte het gelijk, bij thuiskomst was het even wennen aan 
de nieuwe huisvesting maat gaf hij zich gauw gewonnen. 
We zijn van mening dat beide partijen er in geslaagd zijn en zien de toekomst met Gyan 

met plezier tegemoet. 
Hartelijk dank voor Uw inspanningen en wensen U veel succes met dit mooie initiatief.” 
 

Jantina heeft hen toen even gebeld. 
Het toeval wil dat de hond de eerste tijd volgens het paspoort " in onderhoud". Is geweest bij hun eigen dierenarts. Ze 
gaan dus morgen, als hij geënt wordt eens even wat meer info vragen.  
 
 
 

 
 

Joey 

 
 

Gyan 
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“Zoals beloofd, het bewijs van het eerste huiselijk contact na overname van 

de Bouvier GYAN  (18 mnd. oud en dan al naar de opvang) 
Op de foto is duidelijkheid hoe innig het eerste contact na Thuiskomst, eerst 
even oriënteren en dan lekker op schoot,   

heerlijk gevoel en ’n heel lieve hond, hij gaat morgen eerst naar de 
dierenarts voor controle en entingen voor buitenland, dan naar de kapper 
want hij zit onder de vervilde klitte en een dik pak haar. 
 
We zijn zo blij met de Gyan en hij met ons ! … en met onze honden 
onderling klik ook perfect, Heerlijk “OPERATIE GESLAAGD”” 
 

3 maart 2013 
 
De nieuwe “GYAN”meld zich, goeden middag allemaal! 
Na ’n wat warme start even bij de kapper langs, ’n bubbelbad genomen, een bende nieuwe dingen ervaren maar nu is 
alles wat begrijpelijker, ik voel me best en heb het vreselijk naar mijn zin bij die oudjes.  

Heerlijk hoor, mijn aangepaste jas zit me ook beter, met die vilte klitten en dikke vacht was het warm hoor vooral als ze 

aan de verwarming begonnen te sleutelen. 
 
Nou ik laat wel weer eens wat van me horen, tot de volgende keer.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Kolja een reu van 7 maanden was teruggekomen bij zijn fokster i.v.m. ziekte van zijn 
eigenaresse. Het is een hond met een super lief karakter en hij is erg waaks moet in 
sommige dingen nog wat opgevoed worden. 
 
Op 14 maart 2013 heeft Kolja kennis gemaakt met de belangstellende. Dat klikte goed. 
Hij was gelijk heel enthousiast en sprong meteen in de auto. 
 

15 maart even gebeld met even de baasjes van Kolja. Het gaat super daar... is een schat 
van een beest alleen wel de hele nacht lekker gejoelt ondanks dat het baasje er bij heeft 
geslapen op de bank. 
Ze hebben er alle vertrouwen in dat het goedkomt. 

 
16 maart 
Kolja heet nu koja ... Roept wat lekkerder zegt mevrouw :-) 

Het gaat hartstikke goed daar. Hij is alleen maar heel heel erg lief en wordt al waaks :-) 
Ze beginnen hem nu voorzichtig aan te leren om af en toe even alleen te zijn. 

Gisteren is hij mee geweest naar het tuincentrum. Op de dierenafdeling zit permanent een aantal dagen per week een 
Dierenarts ... Koja vond het machtig interessant ... Meneer is gezond verklaard en de DA vond het ook een prachtige 
hond. 
 

 
 

Kolja 
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Beau is zeer speels, zeer assertief, sociaal teefje van bijna 4 met een enorm 

leervermogen. Ze had echter 1 probleem zij kan niet alleen thuis zijn. Daarom is zij 
verhuisd naar mensen die bijna de hele dag thuis zijn. Van hen op 17 maart 2013 dit 
bericht ontvangen: 
 
“Vandaag hebben we Beau 1 jaar in het gezin opgenomen. Ze is een hond geworden die 
graag in de belangstelling staat van een groep mensen. Ze vindt het heerlijk om te 
reizen met de auto, bus, tram en of trein. 

Er zijn zeker plekjes die zij heel leuk vind om uit gelaten te worden en als zij de weg 
herkend begint ze al in de auto te piepen.  
Beau kan heel goed opschieten met personen met een verstandelijke beperking. 
Ze eet voldoende fruit, vis en andere lekkernijen en zit nu op een gewicht van ongeveer 
40 kilo. 

 Kan een korte periode thuisblijven en is waaks en in de donkerte erg alert op wat er in 

de buurt bij uit laten afspeelt.” 
 

                    
 
 

Diesel en hoe zaken kunnen verkeren. 
 

In januari 2012 werd op ons een beroep gedaan om te bemiddelen bij de herplaatsing van drie jonge pubers uit de 
werklijn, die van een nest waren overgebleven. 
Een van deze pubers was Diesel welke door ons behalve bij onze eigen geïnteresseerden ook  werd aangemeld bij de 
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres in Duitsland. 
Al snel kwam de Interessengemeinschaft met een geïnteresseerde die blijkens de voorcontrole over een groot huis met 
een groot erf beschikte, bouvierervaring had en veel tijd wilde besteden om met de hond te gaan trainen. 
 

Daarop volgden er de nodige contacten tussen het bazinnetje en de geïnteresseerde. 
Bij de overdracht werd schriftelijk vastgelegd, dat zo nodig, Diesel kon terugkomen bij het bazinnetje en dat over 

castratie vooraf overleg met haar zou plaatsvinden. 
 
Na de overdracht is er nog één keer telefonisch contact geweest met het nieuwe baasje die daarbij vertelde, dat het 
prima ging met Diesel en dat ze veel plezier aan hem beleefden. Ondanks herhaalde pogingen van het oude bazinnetje, 

de Bouviersupporters en de Interessengemeinschaft is het daarna niet meer gelukt om met de nieuwe eigenaar contact 
te krijgen en kon dus ook geen afspraak voor een nacontrole worden gemaakt. 
 
Volomen onverwacht werd op 17 maart 2013 Diesel aangeboden in het bekende tv-programma van de WDR “ Tiere 
suchen ein Zuhause”. Daarbij werd vermeld, dat Diesel was gecastreerd en dat hij aan een asiel te Herne in Duitsland 
was afgegeven. 
 

Beau 
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Uiteraard was het oude bazinnetje geschokt toen zij dit nieuws vernam. 

Over de redenen voor de castratie en de afstand aan het asiel is niets bekend en 
daarom valt ook niet uit te maken of door de nieuwe eigenaar, de overigens niet 
afdwingbare afspraken, verwijtbaar niet zijn nagekomen of dat onder de gegeven 

omstandigheden zijn handelen als redelijk en in het belang van Diesel kunnen gelden. 
 
Naar aanleiding van de uizending op tv hebben zich vier gegadigden gemeld. 
Gezien de zorgvuldige werkwijze van het asiel is de kans groot dat op deze manier 
een goed nieuw baasje voor Diesel wordt gevonden. 
In de tussentijd zit Diesel in een kleinschalig asiel waar men voldoende tijd voor hem 
heeft, er 4 keer per dag met hem wordt gewandeld en tussendoor lekker wordt 

gespeeld. 
 
Inmiddels heeft de Interessengemeinschaft na overleg met ons en met het oude 
bazinnetje doorgegeven dat het oude bazinnetje graag bereid is Diesel weer terug te nemen en te houden. 
 

Wij ontvingen bericht, dat Diesel op 26 maart 2013 is herplaatst. 

Omdat het oude bazinnetje een bijzondere band met Diesel had wil zij graag weten hoe het verder met Diesel gaat. Wij 
hebben daarom geprobeerd haar in contact te brengen met de nieuwe baas en dat is gelukt. 
 
Zij heeft inmiddels het navolgende bericht van de nieuwe baas ontvangen 
 
“We hebben Diesel gisteren uit het asiel gehaald. Hij moest eerst wennen, maar we realiseren ons dat hij een goede, 
aardige vent is. Hij zal gaan samenwonen met onze Schnauzermix teef.  

We hadden tot voor kort een Berger Picard reu, we hebben hem helaas moeten laten inslapen vanwege kanker. Dus we 
hebben ook  ervaring met werkhonden. Diesel moet nog veel leren, aan de lijn en ook ontmoetingen met andere honden  
zijn op dit moment nog een groot probleem. 
Ik ben blij dat u geïnteresseerd bent in uw oude puppies, en wij zijn bereid om u op een later tijdstip, foto's en 
informatie over Diesel te sturen. 
Misschien bent u ook wel eens in Duitsland op een show, dan kunnen we elkaar ontmoeten. 
Diesel leeft overigens nu in het R-M gebied met velden en weilanden voor de deur. 

 

Met vriendelijke groet, 
K.S.” 
 
 
 

 
 

Voor Mabel een teef van 9 jaar was het beter dat zij zou gaan verhuizen. Mabel is eenkennig erg 
waaks en gewend om in een kennel te leven viel dat niet mee. 
 
12 maart melde de eigenaresse dat ze wat veranderd heeft. Mabel heeft nu meer vrijheid. Ze is 
constant los op de speelwei en dat is fijn voor haar. Ze lijkt wat rustiger te worden. 

Vermaakt zich op zich zo wel aardig is mijn idee. 
Ik kan het zo goed redden en waarschijnlijk doen we haar geen plezier om haar nu nog te 
verkassen ... 
 

 
 
 

 
Boef is zeer leergierig een ontzettende slimme hond maar kan ook zeer dominant 
gedrag tonen en dat ging niet goed met de kinderen. Daarom was het beter dat hij 
zou verhuizen. Maar zijn bazen hebben toch besloten om met hem aan de slag te 
gaan, zodat hij bij hen kan blijven.  
 

 

Deze honden blijven lekker thuis 
Mabel 

 
 

Boef 
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Voor Boef een jonge reu van 18 maanden werd een nieuw thuis gezocht, maar eigenlijk wilde de mensen hem niet 
kwijt. Ze waren er zo verdrietig van, want hij is naast zijn probleempjes ook zo lief...doet het in huis super goed met 
alles, bezoek, kinderen en andere honden. Alleen was hij een draak aan de lijn. Wilde achter kleine hondjes, joggers en 

fieters aan. 
 
Jantina heeft een lange telefoongesprek gehad. 
Daar uit bleek dat de mensen tot op heden niet de voor Boef juiste adviezen hebben 
gehad. 
Zo werd bv geadviseerd om Boef aan de lange lijn uit te laten en het andere hondje 
gewoon los te laten lopen....Boef werd hier helemaal gestressed van. Het andere hondje 

daagde hem continue uit. Bovendien konden ze hem niet corrigeren aan die lange lijn .  
Ze gaan Boef nog een kans geven, hij gaat intern naar de Martin Gaus school en 
mevrouw gaat daarna ook zelf met Boef een cursus volgen. Boef doet het bij meneer zo 
goed .... ze weten dus dat hij het wel kan ! 

 

 

 
 
Hallo,graag willen wij ons even aan u voorstellen…Wij zijn een gezin uit het gezellige Brabant dat bestaat uit ; vader, 
moeder en 3 zoons van 13, 7 en 5 jaar, waarvan de jongen van 7 jaar met het downsyndroom. Moeder heeft heel haar 
leven al een passie voor honden, en heeft het eigenlijk overgebracht op de rest van het gezin. Moeder werkte vroeger 
bij mensen die in het bezit waren van heel veel dieren waaronder 5 honden. 2 bouviers,1 west highland white terriër,1 
maltheser en 1 straathondje. 

Toen er tijd was voor een eigen hond werd er al snel een westy teefje aangeschaft in 1998. Maar goed als je er 1 hebt 
wil je er 2 , dus kwam er al snel een reu bij. We beleefde heel veel plezier aan de westy’s alleen luisteren was er niet 
echt bij ha ha . 
 
2 jaar later werden wij benaderd door een asiel dat er een westy gevonden was in de duinen aan een boom vast 
gebonden die helemaal verwaarloosd was, of wij daar nog plaats voor hadden ?  
Tuurlijk , daar hoef je toch niet over na te denken, die kan er nog wel bij. Toen we de westy opgehaald hadden zijn we 

doorgereden naar de dierenarts om de westy te laten zien. Nou dat viel niet mee,baarmoederontsteking ,vlooien,teken 

en wormen. We hebben meteen voor een operatie gekozen en toen we een weekje verder waren, waren we 500 euro 
lichter en een hond van een ander rijker. 
Maar goed toen we thuis kwamen klikte het niet echt met onze eigen westy teef dus was er al snel ruzie. Na 3 maanden 
bloed, zweet en tranen kwam daar een einde aan en waren de plaatsen in de roedel verdeeld pff. 
 

In januari 2012 werd onze eigen teef ziek en had een kwaadaardige tumor in haar neus. Een operatie was volgens de 
k.n.o. arts in Etten-leur absoluut geen optie. Ze heeft nog een poosje mee kunnen doen met morfine, maar we hebben 
haar toch in moeten laten slapen. Goh wat waren wij van slag en verdrietig. We hebben haar in de tuin onder de 
glijbaan begraven. In het voorjaar werd de reu ziek. Wij naar Oisterwijk voor een buikecho, nou een kwaadaardige 
tumor bij de alvleesklier. Ook hier geen operatie mogelijk gezien de leeftijd en de situatie van de hond. Met morfine 
erbij en andere medicijnen heeft hij het toch tot begin augustus vol weten te houden. Maar ook deze hond met veel 
verdriet in laten slapen.  

 
Tja dan is er nog 1 westy teef over van 14, waar nauwelijks nog energie of zin in het leven in zat. Dus er moest maar 
een nieuw maatje bij komen voor de laatste westy. Na wat googlen kwam ik op de site van “ Pets.be “ en daar stond 
een 14 jarige [ inderdaad weer een verwaarloosde gedumpte ] westy reu op de site in noodasiel Lommel. Ik dacht die is 

voor ons, maar ik kwam op een wachtlijst en had er 4 voor mij, dus ik dacht dat gaat het nooit worden. 
Maar na een weekje werd ik gebeld of ik nog interesse had,want alle andere gegadigde zagen er toch maar vanaf. Ik 
meteen in de auto gestapt en op naar Lommel [ ong 1,5 uur rijden ] Toen ik daar aankwam snapte ik meteen dat de 

andere mensen waren afgehaakt ,want dat was nou niet wat ik gehoopt had. Na kort overleg met mezelf dacht ik, ik ga 
toch niet 3 uur auto rijden en dan nog geen hond. Dus inladen en naar huis.  
 
Heel de terugreis heb ik naar het hondje zitten kijken, en gedacht waar ben ik aan begonnen? ( Zie noodsiel Lommel 
onder succesverhalen blz 6 Mickey )  
 

 
 

Dagboek van 2 herplaatsers Tara en Bo 

Boef 
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Onderweg meteen de trimster gebeld of ik please de volgende dag al kon komen met mijn nieuwe aanwinst. Die hoorde 

de ernst ervan en zei gelukkig ja, ze nam er de tijd voor. Thuis aangekomen keek mijn man mij aan of ik wel goed bij 
mijn verstand was. Ik zei: nu niet naar het hondje kijken, maar morgen als hij naar de trimster is geweest. De volgende 
dag vol goede moed naar de trimster en daar kwam me toch een mooie mini westy te voorschijn.  

Ik kreeg tranen van geluk, want wat was hij leuk. Mickey zou ook niet goed met kinderen kunnen, maar ik denk altijd, 
alle kinderen kunnen niet goed met honden! Maar onze eigen teef die nog over was, had weinig puf voor de nieuwe 
Mickey. Toch maar even langs de dierenarts en foto,s gemaakt. Nou erger kon niet een kwaadaardige tumor bij de lever 
en nieren. Nou 3 honden in 1 jaar verliezen dat zie je toch alleen in een film.  
 
Inmiddels hadden we na familieberaad al overlegd, wat ze er van vonden om eens aan een blonde bouvier te denken. 
Want nu de jongens wat groter zijn, kunnen de honden ook wat groter worden in aanschaf. Nadat mijn man al heel wat 

gegoogeld had, kwam hij op een site waar ze bouviers bemiddelen, Bouviersupporters !!  
Nou en daar stond me toch een blikvanger op. Nike heette hij, dus ging ik meteen maar is bellen. Ik kreeg een hele 
lieve vrouw ‘’Jantina “ aan de telefoon , maar ik was nr 39 ofzo. Hoe dom kun je zijn dat je denkt dat je meteen aan de 

beurt bent . Dus nee niet voor ons bestemd.  
Een weekje later op een zaterdagmiddag kwam mijn broer met zijn 

geadopteerde hond uit Bulgarije koffie drinken en praten we zo wat 

over de aanschaf van eventueel een blonde bouvier. Mijn man laat 
de site zien die we iedere dag in de gaten hielden, en daar springt er 
een advertentie op van een blonde bouvier teef van 11 maanden 
oud, en hoe mooi kon ze zijn.  
Mijn man zei meteen bellen, bellen, bellen, alsof iedereen op zoek 
was naar een blonde bouvier. Maar die man had de hond ook op 
marktplaats staan en tja dat wisten wij niet. Dus na telefonisch 

kontakt had de beste man maar liefst 397 reactie’s binnen 24 
uur…Dus toch zoeken er meer mensen een blonde bouvier.  
 
Nou naïef waren we al niet meer na Nike, dus vergeten maar. Maar 

niet te geloven dat de beste man zei dat WIJ mochten komen kennismaken met de eigenaar en de hond. We maakten 
een afspraak voor een weekje later, omdat we er 1 uur en 45 min voor moesten rijden om te gaan kijken en dan nog 
zolang terug rijden ook. En de hond meteen  meenemen zat er voor beide partijen niet in. Wij niet omdat we nog met 

onze zieke westy zaten en voor de eigenaar niet omdat hij eerst een selectie ging maken bij welk gezin de hond het 

beste zou passen. Hoe ongeduldig moeder ook is, die ging toch maar is bellen of we niet de volgende dag al konden 
komen kijken? En ja dat mocht, oppas voor de kinderen geregeld omdat we eerst zelf maar is kennis gingen maken met 
de hond.  
 
Stel je voor dat het niet klikte, dan zijn de kinderen weer teleurgesteld. Na een 

zeer lange autorit waren we gearriveerd en liep de eigenaar met de hond buiten. 
We stapten uit de auto en ik riep meteen de hond bij haar naam TARA. Nou wat 
er toen gebeurde staat nog op mijn netvlies. Ze kwam op mijn af gerend en 
begroette mij net alsof ze mij al jaren kende. Wat kun je dan in 1 oogopslag 
verliefd zijn op een hond.Ze ging ook niet met de baas naar binnen en bleef 
stokstijf naast mij zitten. Toen ik naar binnen liep, liep ze met mij mee en ging 
pal naast me zitten met haar hoofd op mijn schoot. Nou mijn besluit stond 

alvast, maar goed niet te enthousiast nam ik mezelf voor. We raakten al snel 
gezellig aan de praat en hadden al snel in de gaten dat de beste man met heel 
veel pijn in zijn hart afscheid moest doen van Tara, omdat hij in een situatie was 
gekomen waar hij zelf helemaal niets aan kon doen, dus werd het voor ons ook 

al moeilijker als je ziet hoeveel verdriet zo’n man kon hebben, en dan komen er 
ook nog 2 van die blije mensen bij je binnen die jou hond willen hebben.  
 

Na 3 uurtjes kletsen en een wandeling met de hond was het echt tijd om weer naar huis te gaan omdat we nog een 
poos terug moesten rijden. Toen we buiten stonden en de auto open deden sprong Tara er meteen in, of ze zeggen wou’ 
ik ga mee”. De eigenaar zei meteen,ik heb het al gezien ,het is goed zo maar beide partijen zouden erover nadenken  
(al was ik er allang uit voor mezelf) en we zouden telefonisch kontakt hebben. 
Op de terugweg zagen wij Tara al bij ons in de auto zitten,dus mijn man zag het ook helemaal zitten. De volgende dag 
hadden we weer kontakt en de man vond het prima als Tara bij ons kwam wonen, alleen wilde hij op zijn gemak  

afscheid kunnen nemen van Tara, iets wat wij ons goed konden voorstellen.  
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2 dagen later werd onze westy ernstig ziek en ben ik s’nachts om half 1 naar de dierenarts gereden. Die zag geen 

andere uitweg als Resi uit haar lijden te verlossen. Wat een verdriet in 1 jaar liggen er 3 westy’s van 14 jaar onder de 
glijbaan begraven ipv lekker in de tuin te lopen.  
Maar goed veel tijd voor verdriet was er niet want de baas van Tara belde dat we haar 3 dagen later op mochten halen, 

mits het natuurlijk klikte met onze jongens want die gingen nu ook mee om kennis te maken. 
 
Wij vonden het hartverscheurend voor Tara haar baas en de kinderen, dat we als hele schrale troost maar voor die 
meiden een konijntje hadden gekocht plus toebehoren(na overleg natuurlijk). Nou dat liep gelukkig allemaal als gehoopt 
en namen we afscheid en Tara sprong weer net in de auto als de eerste keer toen we daar waren. Daar gingen we 
zielsgelukkig met Tara in de auto. Thuis aangekomen liep Tara net rond alsof ze er al jaren woonde. Alleen onze kleine 
westy vond ze wel heel interessant. Want dat is moeilijk zo’n klein speelvriendje waar je eigenlijk niet mee kan spelen. 

Tara deed het super in ons gezin en iedereen was al heel snel verliefd op Taartje.  
 
Maar Tara kon maar moeilijk van de westy afblijven en wilde ook heel de dag met het vrouwtje mee. Naar school,de 
markt, de slager dus dat deden we maar. Ook wilde Tara constant met de jongens mee voetballen en konden ze niet 
echt meer rustig buiten spelen of Tara sprong er weer tussen. Verder was het heerlijk om met Tara door het dorp te 

wandelen want zoveel complimenten op een dag doet een mens goed.  

 
Negen weekjes later wordt ik gebeld voor een noodgeval. Een blonde bouvier reu van 11 maanden die daar onmiddellijk 
weg moet ivm verwaarlozing. Of wij die tijdelijk even op kunnen vangen en op kunnen knappen,maar wel meteen 

beslissen!! Tja dat overvalt je niet even. Maar goed familie beraad en overleg met expert 
Jantina, Dus dat moesten we maar is doen. Ook die hond had een plaatsje op marktplaats en 
de familie van de eigenaar van de hond hadden maar liefst bijna 600 aanmeldingen voor de 
bouvier. Nadat de bemiddeling heel veel kontakt had gelegd met de familie, en hun ervan 

overtuigd had dat de bouvier echt het beste bij ons geplaatst kon worden voor herstel, werd 
Bo ons toegewezen. Nou op dinsdagmiddag is de planning om Bo meteen op te halen.          
‘s Morgens valt er een pak sneeuw die een file veroorzaakt, de langste sinds jaren(1000km)in 
Nederland. Maar goed  de hond moest daar weg dus gaan maar. De file was gelukkig een 
heel eind opgelost en waren we toch nog met een uurtje bij Bo.  
 
Nou ook dat staat op mijn netvlies gedrukt die ontmoeting, alleen 

dan in de negatieve zin. Ik denk dat iedere hondenliefhebber Bo 

had meegenomen. Bo lag  buiten in de sneeuw aan een ketting vast in zijn eigen ontlasting, 
de diarree spoot eruit, helemaal vermagerd 27 kilo (ipv net als onze Taartje 40 kilo ) en 
bijna uitgedroogd. Ik dacht echt zoiets zie je alleen maar in het buitenland maar goed. 
Onvoorstelbaar hoe blij kwispelend Bo mij begroette, dat zo’n hond mensen nog aardig 

vindt. Ik heb Bo losgemaakt en in de auto gezet en 

meegenomen.  
Omdat mijn man in Italië was, had ik mijn nichtje 
meegenomen voor de terugreis, je weet immers nooit in 
de auto. We waren 5 min onderweg toen mijn nichtje 
zei ga alstublieft roken of doe iets, anders ga ik spugen, 
zo vreselijk stonk het in de auto. Maar met vorst ga je 
ook niet de ramen open zetten. Ik meteen weer de 

trimster gebeld of ik please please please een uurtje 
later kon komen voor een wasbeurt, omdat Bo zo 
onmogelijk mee naar huis kon. En ja dat kon gelukkig 
maar moesten we wel een uur wachten maar ja thuis wassen was ook geen optie 

met al die sneeuw en vorst en de trimster heeft een grote droogkast. Bo was tijdens 
de autorit vrij rustig en bij de trimster werd hij zenuwachtig, maar goed dat mocht 
ook wel. Toen Bo lekker schoon was( en de drukplekken op zijn rug zichtbaar waren 

geworden ) waren we ook met 10 min thuis.  
 
Thuis aangekomen negeerde Bo zowel de honden als de kinderen, rende een uur 
lang over het terrein en liep helemaal leeg met diarree. Ik dacht niet over nadenken 

over 5 weken is het anders.  
Na 2 uurtjes gingen we naar binnen. Bo kreeg gekookte kip met rijst en kippenbouillon om op te drinken. Ook dat beeld 

vergeet ik niet gauw, ik wist niet dat een hond zo snel kon eten.  
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Na het eten liep Bo zenuwachtig rond de keukentafel en heel knap van Tara en Mickey dat ze er niet in mee gingen in 

dat zenuwachtige gedrag, maar keurig gingen slapen. Om 24.00 uur viel Bo als een blok in slaap bij de achterdeur. 
Eindelijk Rust. 
 

De volgende morgen maakte ik een plan voor Bo, want die zat duidelijk niet lekker in zijn vel. Ik dacht even korte pijn 
voor Bo en maar aan de slag. Ik belde de dierenarts en kon meteen terecht. Bo liet alles rustig gebeuren. Bo kreeg een 
medicijn voor de diarre, een wormkuur en voer tegen de diarre. Thuis gekomen Bo meteen wat eten gegeven om het zo 
met kleine beetjes per dag op te voeren. Bo was zeer uitgehongerd, want hij sprong heel het aanrechtkastje eruit om de 
boerenkoolstamp uit de prullenbak te eten. Ook als ik even 10 min naar school was, stond er niets meer in de 
vensterbank. Bo was angstig, had baknijd en voelde zich duidelijk ziek.  
 

Na 3 dagen knapte Bo op, toen trok ik wormen van 25cm uit het achterwerk van Bo. Toen moest ook ik een traan laten, 
want wat had die hond toch voor leven gehad.  
Meteen maakte ik een afspraak voor een casteratie, want Bo werd in een paar dagen zeer dominant en zag de kinderen 
ook als speeltje.  
 

Tara hadden wij ook laten steriliseren, omdat een nestje voor ons geen optie is om dat we dan alle pups zelf houden. En 

wij wilde absoluut niet dat Bo het hier voor het zeggen ging krijgen, want Tara was onze oogappel. 
Verder was Bo niet waaks en vriendelijk tegen mensen en andere honden. Binnen leven en lekker kroelen vond hij 

moeilijk, iets waar hij nu enorm van geniet. Ook is hij zeer bezorgd om onze westy 
want tijdens een wandeling kijkt hij steeds achterom waar Mickey blijft en als het 
bedtijd is vallen ze samen in een grote mand in slaap.  
 
Nu we inmiddels bijna 3 maandjes verder zijn hebben we echt PARTNERS IN CRIME !!! 

Bo doet hier nog even al zijn puppy streken terwijl Tara dat al bij haar vorige eigenaar 
heeft gedaan. Maar goed als je heel je leventje vast zit aan een ketting, hoe kun je 
dan puppy zijn?  
 
Toen de sneeuw weg was rook Bo iets onder de 
glijbaan, dus dan maar even samen graven wat daar 

ligt. Wij blij dat de westy’s zeer diep begraven liggen en er nu rubbere tegels overheen 

liggen. Nou wat waren die 2 zwart van de tuingrond, maar goed even een dag 2 zwarte 

bouviers, is ook leuk!! Ook steelt Bo alles, van keeperhandschoenen, 
scheenbeschermers, mutsen, pantoffels en noem maar op… 
Ook de kussens en de dekbedden in de manden zijn favoriet, heel de loods vol met 
donsvulling. Iedere dag mogen ze mee naar het sportpark om heerlijk los te rennen, 
alleen denkt Bo dat het iedere dag weer is om in de maas te zwemmen. 

( Dus nu maar iedere 6 weken naar de trimster ) 
 

 
Verder is hij vreselijk lief en zijn ze stapel dol op elkaar, ook al zijn ze bij thuiskomst weleens jaloers bij het begroeten. 

Beide hebben ze een enorme ruimte om op eigen terrein te lopen, rennen en vliegen op de trampoline. De westy is nog 
steeds de baas in huis want die 
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denkt dat hij ook bouvier is. Voor Tara is het veel beter dat Bo erbij is gekomen want nu wil 

ze ook niet meer mee naar de winkel of school, en nu ze een groot speelvriendje heeft laat 
ze de westy ook met rust. 
 

Dus jullie begrijpen nu wel dat Bo geen tijdelijke opvang is geworden, maar een eeuwige!! 
We hebben hem helemaal in ons hart gesloten en hij hoort er gewoon helemaal bij. Als er 
iemand een gouden mand verdient is Bo het wel…Tijdens ons hondenavontuur hebben we 
heel veel lieve,leuke mensen leren kennen waar we nog steeds kontakt mee hebben. Vooral 
Jantina heeft mij heel goed gesteund, met het nemen van beslissingen of moeilijkheden..Wij 
willen  haar dan ook vriendelijk bedanken voor alles !!  
Zoals jullie kunnen lezen is een herplaatste hond ook net zo leuk als de aanschaf van een 

pup en zeker zeer dankbaar werk!! Ik denk en hoop dat wij in de toekomst nog genoeg 
gaan beleven met onze 3 prachtige herplaatste honden… 
 
mvg een gelukkige fam uit brabant.. 

 

Vervolg Ebony en de Glaucoom 
 
In onze vorige magazine heeft u het verhaal van Ebony kunnen lezen. Ebony is getroffen door Glaucoom een erfelijke 
oogafwijking waardoor ze aan dat oog in 1 nacht blind geworden is. 
 
3 februari 2013 

Beste  allemaal, 

  
Ik ben blij jullie te kunnen meedelen dat het hartstikke goed met Ebony 
gaat.  Vooral de laatste dagen gaat het herstel met REUZENSPRONGEN 
vooruit!!! Ze kan zich prima redden met één oogje. 
Ze eet weer met veel plezier en smaak, is weer goed alert, en heeft weer 
overduidelijk plezier in het leven! Ook van de wandelingen in het bos 
geniet ze met volle teugen, speelt en rent(!) weer met andere honden enz. 

Ik zie nu pas hoe ziek ze voor dit hele gebeuren moet zijn geweest. Ik/wij 

dachten dat die suffigheid en het minder levendig zijn, kwam omdat ze 
een dagje ouder werd, maar niets is minder waar, ze had al veel langer 
veel pijn. Ze heeft nu inmiddels 2 hondenpuzzels en er gaat geen dag 
voorbij of ze komt er met één (liefst allebei) aandragen en dan moet er 
gepuzzeld worden. Verder moet er, als het ff kan de hele dag gespeeld 

worden. Ik zal maar zeggen: ik ben 's avonds gewoon best moe, want 
mijn Ebje is weer duidelijk aanwezig, heerlijk! 
  

Ik (Ebony) heb vorige week weer een hert in het hertenkamp de stuipen op het lijf gejaagd, één van mijn favospelletjes 
uit mijn goede jaren vóór ik ziek werd, dat gaat als volgt: 
ik  kom de hoek omsluipen, dat suffe hert heeft natuurlijk nergens erg in en dan zet ik luid blafffend zogenaamd een 
volle aanval in......hert schrikt zich te pletter, slaat vervolgens luid kuchend van de schrik op vlucht......vind ik errug 

leuk!  Ff voor de duidelijkheid: mag niet van het vrouwtje maar dit keer had ik haar volledig verrast en nee, ik ben niet 
agressief want zo gauw Bambi vlucht, stop ik er uit me zelf al mee, ik vind gewoon het effect heel leuk..... 
  
Verder slaapt ze prima en heeft haar draai weer gevonden. Haar haartjes beginnen weer te groeien en het ziet er 

allemaal niet meer zo heel eng uit, alhoewel ik er nog vreselijk aan moet wennen. 
  
Tja, dan hebben we nog de zaak van dat andere oogje, vooralsnog gaat het goed maar voor hoe lang? het is een 

erfelijke aandoening en voor het zelfde geld krijgt ze het daar ook ....we hopen maar dat gewoon nog een paar jaar niet 
gebeurt, ik heb nu wel de kennis om dat oogje goed in de gaten te houden (denk ik) en dan maar hopen dat ik er 
alsnog op tijd bij ben. 
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De interessengemeinschaft organiseert in samenwerking met de Stichting Bouviersupporters een weekend voor 
bouvierliefhebbers uit Duitsland. 
Onderdeel van dit weekend is op zaterdag 13 april een boevenklas onder leiding van Bert Smallenbroek van kynologie 
Kolham en Jantina Oltwater van de stichting Bouviersupporters. 
 
Naast de boevenklas zullen er leuke wandelingen plaatsvinden en gaan we spelletjes doen met de honden! 
Daggasten zijn van harte welkom…. Vindt u het leuk om met duitse bouvierliefhebbers en onze collega’s van de 

Interessengemeinschaft kennis te maken meld u dan aan bij info@bouviersupporters.nl 
 
De locatie is: 
 
Recreatiepark: Stien’n Boer 

Scholtenhagenweg 42 

7481 VP Haaksbergen 
Tel.: 053-5722610 
info@stien-nboer.nl 
 
 
 
 

 
Ter ere van 4/4 Wereld Zwerfdierendag organiseert Animal Foundation 
Platform  het Zwerfdieren festival ’VAN DE STRAAT’ . 
 Bezoek 1 april (2e paasdag) a.s. het Zwerfdieren Festival “Van de 
straat”, georganiseerd door Animal Foundation Platform en mede 
mogelijk gemaakt door partner Stichting DierenLot en World Wide 
Animal Rescue! 

  

‘Van de Straat’ is een beleving waarbij dingen ‘van de straat‘ 
gecombineerd worden met activiteiten voor honden en hun baasjes. 
Bezoekers leggen een wandeltocht over het strand af en leren over het 
leven op straat terwijl ze geïnspireerd worden door dingen van de 
straat. Tijdens de wandeling kom je straatmuzikanten, artiesten, 

streetdancers en verhalenvertellers tegen en kun je bijzondere 
activiteiten met je hond ondernemen. Deze insteek is uniek in de 
wereld! 
  
Door deelname aan ‘Van de Straat’ draagt de bezoeker positief bij aan 
de oplossing van het zwerfdieren probleem: Alle inkomsten worden 
gebruikt voor educatie- en castratie projecten in binnen- en buitenland. 

Momenteel sparen wij hard voor een castratieproject van Nederlandse 
zwerfkatten. 
  
Op het festival zullen er allerlei kraampjes zijn met honden- en katten 

benodigdheden. Daarnaast worden er allerlei leuke activiteiten 
georganiseerd. Wat te denken van Doggydance, Yoga met en zonder 
hond, getekend worden door een porttrettekenaar, canicrosswedstrijd, 

graffiti schilderen en nog veeeeeeeeeeel meer. 
 

Locatie: Erkemederstrand Zeewolde, Erkemederweg 79, 3896 LB Zeewolde (Flevoland) 
Datum: 1 april 2013 (tweede paasdag) - 11:00 tot 18:00 uur 
Kosten: € 4,00 voor volwassen en € 1,00 kind 
Website : www.zwerfdierenfestival.nl  

 
 

Voorjaarsboevenweekend 12 – 14 april 2013 

Van de straat  

http://www.zwerfdierenfestival.nl/
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Zoals velen van u weten heb ik 2 Bouviers. Teefje Reza van 5 jaar en Reu Zandor van 4 jaar. Zandor is een hele 

verstandige goedluisterende hond… doet zelden wat verkeerd,haalt wel zijn kattenkwaad uit maar hey, dat hoort erbij 
hè. 
Met Reza daarentegen heb ik heel wat mee te stellen, met recht een zeer eigenwijze koppige boef die regelmatig fratsen 
uithaalt waar ik ietsie minder vrolijk van wordt. Ik twijfel soms aan haar vermogen eens na te denken voordat je iets 
uitvreet. Met Reza volg ik nog steeds intensief cursus. Momenteel zitten we op een cursus Sport en Spel. Hier doen we 
regelmatig behendigheid, doggydance etc… 
 

Dit keer kreeg ik een uitdaging…. Puzzels J  
Ik had er een hard hoofd in, maar zoals het een goed baas betaamt heb ik vertrouwen in mijn hond en probeer veel 
geduld te hebben ( lukt niet altijd maar ik probeer het toch) Over het hele terrein lagen kleden met daarop een 
spelletje…. Dus begonnen we dapper met zijn tweetjes aan het parcour. 
Erg belangrijk is dat u de hond laat zitten en haar pas het commando geeft om te zoeken als u dat wilt. 

 

Hieronder de foto reportage van deze geweldige les……. 
 
 

    
 
 
 

                

               
 
 

 

Hersenwerk!! 

Ik zit klaar vrouwtje…  
vertel maar wat de bedoeling is 

De ballen bak ( in dit geval lege toiletrollen)  

Tussen deze rollen zit iets lekkers verstopt….  
Zoek het maar op 

Een puzzel, onder 1 van de bakjes zit een koekje verstopt…. Zoeken maar….  
Reza gebruikt veel haar poten om de boel op de kop te zetten 

Ja, ook in oude fietsbanden ( vaak gratis op 
te halen bij een fietsenzaak) kunt u iets 
verstoppen …. 
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De meest ultieme uitdaging… prik een gaatje in een plasticfles zodat je er een touwtje door heen kunt rijgen. Hang hem 
tussen 2 palen… haal de dop eraf… laat er een koekje in vallen en de hond moet proberen om de snuit, lichaam of poot 
de fles om te draaien zodat het koekje eruit valt…. 
                         

 
 
 
 
Tot slot een echte ballenbak! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

We hebben een geweldige les gehad en weet u wat het leukste is …….. ik heb gemerkt dat Reza toch over enigszins wat 
hersens beschikt hahahaha en ze was een hele dag uitgeteld…. Dat maken we nooit mee met haar ….. 
Voor herhaling vatbaar…..Wilt u meer weten google dan eens op `hersenwerk voor honden`….  
En ze zitten ook op Facebook … u kunt gratis lid worden en de leuke tips krijgen van andere mensen ! 

 

Waar een oud strandmatje al niet goed voor is…( op het strand in Nederland kun je die toch haast niet gebruiken) leg er iets 
lekkers in, rol het op en…….. zoeken maar !! Ze moet hierbij het matje uitrollen…ik moest haar wel even laten zien hoe het 
werkte…. 

Paar keer voorgedaan, want Reza zocht elke keer naar het koekje op de grond als ik het in de fles liet vallen…..ja, er zit een bodem in 
die fles maar weet zij veel…. Het kwartje is niet helemaal gevallen, dus deze oefening vergt nog enige training…. 

Groetjes van Reza en Jantina 
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Het voorjaar hangt in de lucht! De dagen worden weer langer, we gaan weer meer naar buiten en ook de dieren merken 
dit. Er wordt volop buiten gespeeld, gesnuffeld en gewandeld. We hebben een paar voorjaarstips voor u verzameld, 

zodat u en uw hond volop kunnen genieten van het steeds warmer wordende weer. 
  

Teken. 
Hoewel ze vooral 's zomers voorkomen, kunnen de eerste teken alweer de kop op 
steken  
De gemiddelde hondenbezitter kent die kleine nare beestjes inmiddels wel. Regelmatig 

vinden we er eentje bij onze hond(en).  
Teken zijn kleine parasieten die, om te overleven, bloed halen bij hun gastheren. Dat 
zijn mensen en dieren. In Nederland leven vooral de „harde teek‟, Ixodes ricinus. De 
teek begint als een larve en eindigt na verschillende tussenstadia, na 2 tot 3 jaar als 
volwassen teek. Ze zijn actief van maart tot oktober, het meest als het vochtig weer 
is. In de winter houden ze een winterslaap 

 
Welke ziektes brengen teken over? 
Teken kunnen drager zijn van de bacterie Borrelia Burgdorferi, oftewel de ziekte van 
Lyme. De ziekte kan worden overgebracht als de teek door de huid bijt. Bij de hond leidt een besmetting met Lyme, in 
tegenstelling tot steeds gedacht, NIET tot ziekte!!!!!!!, meestal is er alleen een klein bultje zichtbaar dat vanzelf 
verdwijnt. Bij mensen zie je vaak een rode uitslag rondom de beet. Deze huiduitslag is absoluut aanleiding om een 
afspraak met de dokter te maken. De ziekte van Lyme kan, indien onbehandeld, voor mensen dodelijk zijn! 

Er zijn echter ook nog andere teken: de hondenteek oftewel de Rhicephalus sanguineus. Deze komen voor in de landen 
rondom de Middellandse Zee, in Zuid-Engeland en helaas ook steeds vaker in ons land. Deze beestjes kunnen besmet 
zijn met een bloedparasiet, de Babesia Canis genaamd. Deze bloedparasiet heeft de vervelende gewoonte zich aan de 
rode bloedcellen te hechten, waardoor deze afsterven. De grote hoeveelheden rode kleurstof (haemoglobine) worden 
via de urine afgevoerd, waardoor de hond gaat „bloedwateren‟; er zit bloed in de urine. Verder heeft de hond last van 
bloedarmoede, geelzucht, hoge koorts en lusteloosheid. Deze bloedparasiet kan worden gevonden middels het bekijken 
van een bloeduitstrijkje onder de microscoop. Deze ziekte is niet altijd te behandelen …. 

 
Wat kunt u er aan doen? 

Als de hond een teek heeft, moet u hem verwijderen. Het is niet perse nodig om hiermee naar de dierenarts te gaan. 
Maar wanneer de huid rood wordt rondom de beet, dan kunt u beter even de dierenarts consulteren. Aanwezigheid van 
antilichamen tegen Borrelia (ziekte van Lyme) bij de hond kunnen worden vastgesteld middels bloedonderzoek, maar 
dit betekend voor de gezondheid van uw hond niets, alleen dat een besmette teek de hond gebeten heeft! Recentelijk is 

aangetoond dat honden (dus mensen kunnen wel ziek worden!) niet klinisch ziek worden van ziekte van Lyme. 
Dit betekend niet dat uw hond niet ziek kan worden van een teek, want deze akelige dieren kunnen, zoals al vermeld,  
verschillende ziektes overbrengen. 

Hoe verwijdert u een teek?  
Dus niet met alcohol of een sigaret!!! De teek kan hiervan gaan 
braken en daarmee wordt de kans op besmetting vergroot. Een 
verdoofde of dode teek is trouwens niet eenvoudiger te verwijderen 

dan een levende teek. De teek heeft alleen zijn kop in de huid, aan 
de buitenzijde zie je alleen het lichaam. Met een pincet lukt het niet 
om de teek in zijn geheel te verwijderen, de kunst is om de kop van 
de teek te pakken. Er zijn verschillende tekenverwijderaars, 

waarmee ook de kop van de teek goed verwijderd kan worden. 
 

Kunt u teken voorkomen? 

Jazeker wel. Teken leven in laag struikgewas, dus probeer deze plekken zo veel mogelijk te vermijden met uw hond 
De meeste middelen tegen parasieten (vlooien, teken en wormen) doden teken. Bij de meesten duurt dit echter wel een 
paar dagen. Dan kan het kwaad al zijn geschied. „Doodt ook teken‟ op de verpakking klopt dus wel, maar het zegt er 
niet bij hoe lang dat dan duurt. Welke middelen absoluut werken tegen teken zijn de Scalibor band en Preventic-B. Deze 
banden doden niet alleen de teken, maar zorgen er ook voor dat de teken zich niet vast kunnen hechten. Deze 
tekenbanden werken ook tegen vlooien en zijn alleen verkrijgbaar bij uw dierenarts. De scalibor band werkt ook tegen 

zandvliegen, die voorkomen in de zuidelijke gebieden van Europa en ziektes als Leishmania over kunnen brengen. 
  

Gevaren in het voorjaar 
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Oververhitting.  
De temperaturen buiten lopen langzaam op. Geen probleem natuurlijk, maar wanneer u uw hond wel eens alleen in de 
auto laat zitten, doe dit dan vanaf nu niet meer. De temperatuur in de auto is al gauw te hoog om een hond achter te 

laten, ook in de schaduw.  
Veel honden hebben gedurende de winter wat minder beweging gehad en hebben daarom wat minder conditie en wat 
meer onderhuids vet dan een paar maanden terug.  
Dit gecombineerd met het feit dat honden niet kunnen zweten en ze nog volop in de wintervacht zitten, zorgt ervoor dat 
zij erg snel oververhit kunnen raken bij relatief geringe inspanning. Let u daarom goed op wanneer u uw dier veel laat 
rennen. Uw dier zal het zelf lang niet altijd op tijd aangeven en wanneer u het merkt omdat hij of zij stopt met luisteren 
en begint te zwalken, dan bent u eigenlijk te laat. Voorkomen is beter dan genezen. Zorg daarom altijd voor drinkwater 

en indien mogelijk voor verkoeling in het water. 
 

Eikenprocessierups. 
 Dat is de rups van een nachtvlinder die algemeen is in België en ook in Nederland sinds 1990 steeds algemener 
voorkomt. De soort is in het bezit van voor de mens en dier gevaarlijke brandharen. De brandharen van de rups vormen 

voor de mens en dieren een gevaar voor de gezondheid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Een volgroeide rups 

bevat ongeveer 700.000 kleine brandhaartjes. De pijlvormige brandharen worden bij 
ongewenste aanrakingen als afweermiddel actief “afgeschoten” door de rups.  
Honden en in mindere mate katten kunnen problemen krijgen door de brandhaartjes 
van deze rups. De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen 
met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact 
komen met wandelaars of fietsers en dus ook uw hond. De haren blijven ook na het 

vertrek van de rupsen in de nesten aanwezig, die aan de stammen en dikke takken 
hangen. Wanneer een hond met zo'n nest in aanraking komt, kunnen er ook klachten 
ontstaan. 
Bij de hond zien we vooral problemen met irritatie van de slijmvliezen en minder last 
van de huid. De klachten die we kunnen zien, zijn onder andere zwelling van 
keel/tong, speekselen, minder kunnen slikken, oogontstekingen, diarree en koorts. In erge gevallen kan er door de 
zwelling een stukje van de tong afsterven. Het is daarom belangrijk om uw hond goed in de gaten te houden tijdens het 

uitlaten en aan te lijnen in gebieden waar de rups zit. Mocht uw hond toch met de rups in aanraking komen dan moet u 
de plaats van contact meteen spoelen met water en dan contact opnemen met uw 
dierenarts! 

Verwar de eikenprocessierups niet met de rups van de spinselmot. Zij produceren beiden 

een gesponnen web wat op de boom achter blijft. Het verschil is dat het web van de 
processierups plaatselijk en vaak slechts op de stam van de boom zit, terwijl de rups van de 
spinselmot een boom meestal volledig "inpakt". Ook draagt de processierups duidelijk 
langere haren op het lichaam. De rups van de spinselmot is ongevaarlijk 

 

Grasaren zijn vooral in de periode van juni tot en met augustus 

aanwezig. Grasaren bestaan uit zaden met weerhaakjes. Ze worden ook 
wel kruipers genoemd, omdat ze als het ware naar voren kunnen kruipen 
over de huid of door het haar. Wanneer een hond in het hoge gras loopt 
en rent, breken de grasaren van het gras af en hechten zich vast aan de 
hond. Als dit gebeurt, kunnen ze zelfs door de huid heendringen. Een aar 
kan dan op een gegeven moment heel diep in het weefsel komen en is 
daardoor moeilijk op te sporen. Er kan een ontsteking ontstaan, vaak in de 

vorm van een fistel om het ontstane ontstekingsvocht af te voeren. 
 
Wanneer moet u bedacht zijn op een grasaar : 
 
Bij de poten  
Als uw hond plots veel op een bepaalde plek tussen de tenen likt en daar is een klein gaatje zichtbaar. Helaas is niet 

altijd duidelijk of de grasaar dan nog aanwezig is of er door het likken van de hond toch weer uit is gekomen. Als de 
hond niet goed op de antibiotica tegen de ontsteking reageert en er is nog steeds een gaatje zichtbaar na de kuur gaat 
de dierenarts meestal "zoeken" (opereren).  
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In de oren 

Als uw hond na een wandeling plots fanatiek met zijn kop loopt te schudden, soms zelfs pijn aan geeft, dan zit er vaak 
een grasaar in een oor.  

In het oog  

Als uw hond na een wandeling plots veel last heeft van een oog en daar met de poot in wil 
wrijven. 
In de neusgaten 
Als de hond plotseling veel gaat niezen of met zijn poot over de neus wrijft. Er kan dan 
een aar in een neusgat gekropen zijn. Er kan dan een erge neusontsteking ontstaan. 
In de keelholte of slokdarm.  
Als de hond opeens veel gaat hoesten, er kan een grasaar ingeslikt zijn 

 
De grasaar verwijderen 

Als u er op tijd bij bent, kun je de grasaar verwijderen met een pincet. Mocht dit niet lukken, ga dan altijd naar de 
dierenarts. Hij zal de grasaar verwijderen. Die behandeling kan best lastig zijn, omdat een grasaar diep onder de huid 
kan gaan zitten. Check uw hond na een wandeling dus op grasaren. Dat kan een hoop ellende voorkomen. 

 

Allergie 
Het voorjaar gaat helaas voor sommige mensen en dieren gepaard met een heleboel allergische reacties. Bloemende 
planten, grassen en bloemen kunnen een reactie veroorzaken bij honden, atopie genaamd.  
 
Wat is atopie? 
Bij de mens is atopie de verzamelnaam voor aandoeningen zoals astma, hooikoorts en 

constitutioneel eczeem. Het woord allergie wordt vaker gebruikt dan atopie of atopische allergie en 
dat is helemaal niet zo onlogisch. Alle bekende allergieën zoals hooikoorts behoren tot de atopische 
allergieën. Bij honden is het meestal een huidallergie van “onbekende oorzaak”. 
Honden reageren op ingeademde deeltjes zoals pollen, schimmel en stof. Maar in plaats van te 
niezen zoals mensen doen, krijgen honden vooral een jeukerig gevoel op hun lichaam en ze zullen 
voortdurend moeten krabben, lekken of zelfs bijten om dat lastige gevoel te verdrijven. Het komt bij 
bepaalde rassen meer voor dan bij andere, waaronder de West Highland White Terrier, Cairn Terrier, 

Jack Russel Terrier, Duitse herder, Boxer, Golden retriever, Labrador retriever.  
Wanneer u de aandoening niet behandeld, zullen honden zich blijven krabben. Meestal komt het 

zover dat ze zichzelf verwonden. Het is dan zeer goed mogelijk dat ze nog een extra infectie 
oplopen, wat het genezingsproces moeilijker maakt. 
 
Hoe kunt u de reacties bestrijden? 

Genezen van een allergie is de dag van vandaag nog altijd onmogelijk. Het enige dat u kunt doen is zo goed mogelijk de 
allergische reacties van het lichaam bestrijden. Zo is het leven toch weer draaglijk.  
Als uw hond niet langer dan drie maand last heeft van zijn atopie, is een kuur van medicijnen de meest aangeraden 
optie. In ergere gevallen moet de juiste allergie worden vastgesteld door middel van een aantal proeven. Eenmaal 
vastgesteld is voor welke stof uw hond allergisch is, kan uw dierenarts door middel van een spuit uw hond verlossen 
van zijn allergische reacties. 
 

Heeft u het vermoeden dat uw hond allergisch is voor één of andere stof? Aarzel dan niet en maak een afspraak bij uw 
dierarts 
 

Brandnetels 
 
Heeft u het al eens meegemaakt dat u na een lekkere wandeling met een dolle hond in huis zat? 

Dat kan dus door deze brandnetels komen. Die zijn zo scherp dat zelfs kussentjes op een hondenpoot de prikkels niet 
tegen kunnen houden.  
Uw hond komt thuis en er is nog niets aan de hand. Ineens begint hij woest te rennen en te graven. Hij kluift op zijn 
pootjes en kan geen rust vinden. Als een dolle dries rent hij door het huis. Zijn voeten jeuken en prikken. Dan kunt u 
Tea tree oil of azijn op de poten doen om uw hond verlichting te geven. Maak u in ieder geval geen zorgen het gaat van 
zelf ook weer over! 

Heeft u tijdens de wandeling in de gaten dat uw hond in brandnetels gelopen heeft ga dan in de directe omgeving van 
de brandnetels opzoek naar; Hondsdraf, Zuring of Weegbree. U wrijft de pootjes hiermee in en voorkomt de jeuk die de 
hond anders krijgt. 
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Per mail en in ons gastenboek ontvingen wij dit bericht: 
“Onze lieve bouvier Bacchus is helaas overleden 3 maanden nadat de poot met botkanker was geamputeerd. Ik meld dit 

om andere dierenliefhebbers te waarschuwen om als jouw hond ook botkanker krijgt eerst heel goed na te denken of je 
laat amputeren. ons dierenziekenhuis heeft niet gemeld dat chemo meestal noodzakelijk is. bacchus heeft dan ook geen 
chemo kuur gehad na de amputatie. ook heeft dit dierenziekenhuis nooit gesproken over mogelijke levensverwachting. 
deze is meestal tussen de 3 en 6 maanden ALS er chemo toegepast wordt. heel soms wordt een hond wat ouder. maar 
wat doe je een beest aan voor zo'n korte levens verlenging, om over je portemonnee maar te zwijgen. jammer dat ons 
dierenziekenhuis zo slecht heeft geinformeerd, waardoor onze lieve Bacchus zo onnodig heeft moeten lijden voordat hij 
na drie maanden toch nog in mocht slapen.” 

 
Daarom hebben wij Anoek gevraagd een artikel te schrijven over bottumoren/botkanker bij honden. 
 
Er komen verschillende soorten botkanker voor bij de hond. Dit kunnen kankercellen zijn die in het bot zelf zijn ontstaan 
(primaire botkanker), maar ook uitzaaiingen van tumoren die ergens anders in het lichaam zijn ontstaan. De meest 

voorkomende bot tumor bij grote rassen (dus ook de bouvier) is het osteosarcoom. Het is een tumor die uitgaat van het 

botweefsel en agressief groeit. 
                                                                      OSTEOSARCOOM 

 
Osteosarcomen komen vooral voor bij grote rassen en zijn de honden van middelbare leeftijd of ouder. De tumor zit 
vaak “rondom de knie” en “weg van de elleboog”, maar in principe kunnen ze in elk bot ontstaan. 
 
Symptomen: 

 
Meestal komen de dieren bij de dierenarts met het verhaal dat ze ineens kreupel zijn. Ze hebben zich verstapt of een 
rare sprong gemaakt, dus vaak wordt er in eerste instantie aan een kneuzing gedacht. De kreupelheid gaat in het geval 
van een tumor niet over na rust en pijnstilling en moet er dus iets anders aan de hand zijn. In sommige gevallen is er 
aan de voorpoot een verdikking te zien, maar dit treedt vaak pas in een laat stadium op en meestal is de diagnose dan 
al gesteld. Als het gaat om een tumor in de schouder of het bekken, treden de symptomen vaak pas in een laat stadium 
op. Typisch bij bottumoren is dat ze weinig tot niet reageren op verschillende pijnstillers. 

 

Diagnose: 
 
Aan de hand van een lichamelijk onderzoek wordt bepaald waar de pijn 
vandaan komt en dan worden er meestal röntgenfoto’s gemaakt. In een 
vroeg stadium van de ziekte kan het zijn dat er op de foto nog maar weinig 

veranderingen in het bot te zien zijn, maar als het al iets langer bestaat is er 
bij een osteosarcoom een zeer typisch beeld te zien (sunburst). In sommige 
gevallen, als het beeld niet helemaal duidelijk is, is het aan te raden om een 
biopt te nemen van het proces. Hierbij worden, onder narcose stukjes 
bot/tumor operatief verwijderd met een speciale “holle naald” en ingestuurd 
naar een pathologisch laboratorium waar onderzocht wordt of het inderdaad 
een tumor is en om welk soort tumor het dan gaat. Het kan zijn dat er een 

CT-scan of een MRI gemaakt moet worden en daarop is ook een “jonger” 
proces goed zichtbaar en kan bepaald worden hoe groot de tumor precies is 
en of er al kleine (of grote) uitzaaiingen zijn in de lymfklieren en/of longen. 
 

Osteosarcoom………….zonder behandeling 
Als een hond die aan botkanker lijdt, niet wordt behandeld, zal hij gemiddeld nog drie tot zes maanden leven. Meestal 
heeft de hond binnen afzienbare tijd zoveel pijn dat het beter is om hem in te laten slapen. Als uw hond botkanker heeft 

zal u in eerste instantie niet veel verandering zien (afgezien van de kreupelheid), pas als de tumor groter wordt en druk 
uitoefent op het botvlies of als het bot verzwakt wordt doordat de tumor het bestaande bot "wegvreet", krijgt de hond 
pijn. Hij gaat dan dus kreupel lopen.  De plek van de tumor wordt dik en is erg pijnlijk als u erop drukt. Soms breekt het 
bot spontaan. We spreken dan van een pathologische fractuur.  
Dit komt doordat de tumor al het bestaande bot heeft opgelost en de poot niet meer gesteund wordt door gezond bot 
maar door zacht weefsel, dat niet sterk genoeg is om het gewicht van de hond te dragen. 

 
 

Bottumoren /botkanker bij honden 
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Osteosarcoom……………..met behandeling 

Pijnstilling. In sommige gevallen wordt gekozen voor alleen pijnstilling. Als men kiest voor pijnstilling wordt in eerste 
instantie vaak gebruik gemaakt van NSAID’s. Dit zijn aspirineachtige stoffen. Deze helpen vaak maar kort of helemaal 
niet. In dat geval kunnen eventueel nog morfine achtige middelen gegeven worden zoals Tramadol. In sommige 

gevallen wordt er een infuus gegeven dat de botoplossing deels tegen gaat. Dit wordt gedaan met pamidronaat, een 
zgn. bifosfaat.  
 
Een andere vorm van pijnstilling is bestraling. In Utrecht bij de Universiteitskliniek kan de hond in de speciale 
Bestralingsunit bestraald worden. De bestraling geeft pijnstilling maar geen bestrijding van de tumor zelf! Voor deze 
vorm van pijnstilling hoeft een hond maar eenmaal per week behandeld te worden gedurende een paar weken. Het is 
wel een redelijk kostbare behandeling. 

 
Als de hond toch te veel pijn krijgt om verantwoord door te kunnen leven is het het beste om de hond in te laten slapen. 
 
Amputatie. Verwijdering van de tumor zal in veel gevallen helaas ook leiden tot 
verlies van de poot, want meestal is het nodig om de poot te amputeren. 

Gelukkig kunnen de meeste honden zich prima redden op 3 poten en door de 

pijn die ze al gehad hebben aan de poot zijn ze eigenlijk al gewend om op drie 
poten te lopen. De hond heeft na de amputatie geen pijn meer en zal echt een 
stuk vrolijker zijn. Het nadeel van ‘alleen’ amputeren is dat het eventueel nog 
verborgen zijnde uitzaaiingen niet wegneemt. Als er verder niet behandeld 
wordt, zal de hond alsnog uitzaaiingen naar de longen krijgen (of houden) en 
sterven. Want deze uitzaaiingen zijn vaak al aanwezig op het moment dat de 
tumor ontdekt wordt.  

 
Vandaar dat het noodzakelijk is om, voordat een amputatie wordt uitgevoerd, te kijken of er al uitzaaiingen zijn. 
Bottumoren zaaien soms uit naar de regionale lymfeklieren, maar meestal naar de longen. Lymfeklieruitzaaiingen zijn 
vaak gemakkelijk vast te stellen omdat de dichtstbijzijnde lymfeklieren duidelijk vergoot zijn. Met een röntgenfoto zijn 
grote (meer dan 2 cm groot) longuitzaaiingen ook te zien. Voor een echte goede screening is een CT-scan veel beter, 
aangezien daar kleine uitzaaiingen beter op te zien zijn. Dit is van belang om te weten, aangezien de vooruitzichten 
voor de hond weer belangrijk zijn voor de beslissing een poot te amputeren of dat dat eigenlijk al geen zin meer heeft. 

Soms worden uitzaaiingen pas gevonden lang nadat een amputatie heeft plaatsgevonden, ook als de pre operatieve CT 

een schoon longbeeld te zien gaf. 
 

Vaak schrikken eigenaren als ze het advies krijgen om de poot van de hond te laten 
amputeren. Mensen denken dat het leven van de hond hierdoor een stuk minder leuk 
wordt. Toch valt dat meestal enorm mee. De meeste honden functioneren bijna net zo 

goed op drie, als op vier poten. Uitzonderingen zijn misschien alleen oude honden met 
een neurologisch probleem (slap/omvallen), honden met een zeer ernstig overgewicht 
of honden met veel gewrichtsslijtage in de overige gewrichten. Het grootste probleem 
voor de eigenaar blijkt meestal niet de hond zelf, die redt zich prima, maar is het feit 
dat ze aan andere mensen moeten uitleggen dat een hond op drie poten niet zielig is. 
Op het internet zijn verschillende sites waarop u kunt zien hoe goed een hond zich kan 
redden met drie poten. In sommige gevallen is een poot besparende operatie 

mogelijk, meestal zit de tumor dan aan de onderkant van de voorpoot. 
 

 
Chemotherapie. Eventuele uitzaaiingen kunnen behandeld worden met chemotherapie. De hond krijgt hierdoor een 

grotere kans op een langere overlevingstijd. Genezen van een osteosarcoom is tot nu toe nog niet mogelijk. Als 
amputatie niet mogelijk is, kan soms ook de pijn bestreden en/of de groei van de bottumor vertraagd worden met 
chemotherapie. Ook als honden een pootsparende operatie hebben ondergaan, is chemotherapie nodig. Onderzoek 

heeft aangetoond dat van de honden die chemotherapie na een amputatie krijgen, ongeveer 50% na een jaar nog leeft 
en 25 % na twee jaar. Honden die deze vorm van chemotherapie krijgen, hebben daar meestal weinig last van. De 
bijwerkingen die honden laten zien, zijn veel minder dan bij mensen en ze worden ook niet kaal. De behandeling is wel 
prijzig en vergt veel toewijding en doorzettingsvermogen van de eigenaar en is dus niet voor iedereen (of iedere hond) 
weggelegd.  
 

Anoek Hoogendoorn 
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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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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 
Marian op 0049 2822 977956   

 
 
 

E-MAIL: 
          info@bouviersupporters.nl 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

http://www.bouviersupporters.nl/ 
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