
 

oktober  2013
Jaargang  5,  nummer  33

 
 

 

13 pagina’s  Hoe is het met …  
 
 

 Op de koffie bij…… 
 
Wandelen op de Ginkelse Heide 15 september 2013. 

 
Een mooie dag met bijna fatale afloop. 
 

Het verhaal achter de adoptie van Bink 
 
HELP, mijn hond heeft een TIA! 
 
 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke  
toestemming van stichting Bouviersupporters 

             Stichting Bouviersupporters   Korte Voren 1 -  4904 PV - Oosterhout  KvK 51469820  IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86  Fiscaal nummer 850034814 

Foto © Vera 



                                                                                        

  Pagina 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In het afgelopen 3e kwartaal van 2013 heeft de Stichting Bouviersupporters zich 
mede ingespannen voor de herplaatsing van 20 bouviers waarvan er uiteindelijk 
11 uitsluitend door onze inzet konden worden geplaatst. 
 
Met ingang van 1 januari 2014 gelden voor ANBI- instellingen en dus ook voor 
de Stichting Bouviersupporters nieuwe uitgebreidere publicatieverplichtingen. 
De bedoeling van de wetgever is dat derden zich daardoor een beter beeld 
kunnen vormen van waar deze instellingen voor staan, door wie zij worden 
bestuurd, hoe zij aan hun middelen komen en waaraan zij het geld besteden. 
De Stichting Bouviersupporters zal vooruitlopend daarop eind oktober 2013 de 
informatie op haar website uitbreiden en aanpassen en daarmee reeds dan aan 
de nieuwe regels voldoen. 
Wij streven er naar om middels onze website deze informatie up to date te 
houden. 
 
Op 15 juni 2013 zouden wij deelnemen aan de evenementendag van de NBC in 
Heteren. Kort daarvoor vernamen wij van de NBC, dat deze dag bij gebrek aan 
inschrijvingen niet zou doorgaan en in sterk afgeslankte vorm was verplaatst 
naar Spijkenisse. 
Wij hebben toen besloten om zelf een wandeling te organiseren op de Ginkelse 
Heide bij Ede. Ondanks de korte termijn van organisatie deden toch nog flink 
wat baasjes en honden mee. 
De natuur was prachtig, het weer was mooi en de hapjes van het team lekker. 
Al met al een geslaagde dag. Zie het uitgebreide verslag van Jantina verderop in 
dit magazine. 
 
In dit magazine een artikel over de adoptie van Bink waarmee wij evenals met 
het artikel in het vorige magazine over Peggy ook de achtergronden van de 
adopties willen belichten. 
 
Verder treft U in dit magazine weer aan de vertrouwde rubriek “ Hoe is het 
met…” , twee verhalen in de nieuwe rubriek “ Op de koffie bij ….”, een artikel 
van onze adviseur en dierenarts Anoek Schipper over GVS, een artikel van onze 
voorzitter en kynoloog Bert Smallenbroek over vuurwerktraining en nog vele 
andere interessante artikelen. 
 
De datum van publicatie van dit magazine is niet toevallig. 
Vandaag is het dierendag en wij wensen U en Uw bouvier[s] dan ook een 
prettige dag en nog vele jaren van gezellig samenzijn met Uw bouvier[s]. 
 
 
 
 
Team van bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters. 
 
4 oktober 2013. 
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Activiteiten in 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langs deze weg willen wij alle donateurs bedanken  
               voor hun giften aan onze stichting. 

 
 
Met uw donatie bekostigen wij allereerst de activiteiten die rechtstreeks 
verband houden met onze bemiddeling van herplaatsbouviers. 
Bijvoorbeeld wij hebben de kosten voor het maken van röntgenfoto’s bij 
Victor betaald. Ten tweede worden er de kosten zoals de websites, 
telefoon-,bank- en kantoorkosten mee betaald. Ten derde worden er aan 
projecten mee betaald, zoals die voor Neo, Oskar, Jones en Dio [Zie 
onze website], waarmee wij een bijdrage leveren aan de rehabilitatie 
van probleembouviers. 
Evenementen zoals workshops, boevenklassen, wandelingen en de 
presentaties op bijvoorbeeld de bouvierdagen van de NBC proberen wij 
kostendekkend te houden. 
 
 
 
 
 

 
 

Vuurwerktraining 
 
De jaarwisseling en het bijbehorende vuurwerk lijkt nog ver weg. Vuurwerk is een jaarlijks terugkerend probleem voor 
veel honden en hun eigenaren. Wacht niet tot 31 december om dit probleem aan te pakken, maar begin op tijd met 
training zodat u de angst bij uw hond in een vroeg stadium kunt helpen verminderen of zelfs kunt wegnemen. 
Tijdens de laatste maanden van het jaar worden er door het hele land lezingen georganiseerd over vuurwerkangst. 
Informeer o.a. bij dierenartsen en gedragstherapeuten in uw regio of ze een lezing of training geven. 
 
Op onze website vindt u een artikel met tips.  http://www.bouviersupporters.nl/vuurwerkangst.htm 

  
 

8 december 2013 Midwinter wandeling 
 
Noteer vast in uw agenda : Winterwandeling 8 december 2013 
Locatie:  het natuurgebied ’t Lankheet tussen Haaksbergen en Eibergen 
Starttijd: 12.00 
 
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 2013 
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Hoe gaat de selectieprocedure bij de Stichting 
Bouviersupporters eigenlijk in zijn werk? 
  
 
Wij hebben een aantal mensen die zich aangemeld hebben voor een Bouvier. Dit is een aardige lijst. 
  
Op het moment dat er een Bouvier voor de herplaatsing wordt aangeboden maken wij de eerste selectie.  
Ongeveer de helft van de mensen die zich aangemeld hebben wil een reu en 
de andere helft een teef. Van deze helft wil ook weer ongeveer de helft een 
jongere Bouvier en de andere helft juist een oudere Bouvier. 
Dan zijn er mensen die graag met de hond willen werken en ook mensen die 
graag een rustigere Bouvier willen en graag lange relaxte wandelingen willen 
maken. Nu hebben wij nog geen kwart van alle aanmeldingen over. 
 
Naar aanleiding van de gesprekken die wij gevoerd hebben met de eigenaar 
en het uitgebreide aanmeldingsformulier die deze ingevuld heeft kunnen wij 
opnieuw een selectie maken. 
Om een voorbeeld te noemen: is deze hond gewend met kinderen, andere honden, kippen, paarden etc. Ook de 
omstandigheden waarin de hond op dat moment verblijft verliezen wij niet uit het oog. Een hond die gewend is de hele 
dag met één baas op te trekken of een hond die gewend is in een druk gezin. Een hond die gewend is in een kennel, of 
juist niet. Het karakter van de hond, deze moet natuurlijk passen bij de nieuwe baas.  
  
Uiteindelijk blijven er een aantal aanmeldingen over. In groepsverband bespreken wij zorgvuldig welke aanmelding het 
beste zou passen voor de desbetreffende Bouvier. Ook met degene die zich heeft aangemeld hebben wij uitvoerig 
gesproken en deze heeft ook een uitgebreid aanmeldingsformulier ingestuurd waarin o.a. zijn of haar wensen staan. 
Wederom kijken wij ook of deze aansluiten op de aangemelde Bouvier. 
  
Wanneer wij denken de juiste match gevonden te hebben nemen wij contact op met degene die zich aangemeld heeft 
en stellen de eventueel in aanmerking komende Bouvier voor. Dit kan iemand zijn die al langer bij ons ingeschreven 
staat, maar ook iemand die zich onlangs heeft aangemeld. 
Wij gaan niet uit van de datum van aanmelding, maar gaan uit van de Bouvier in kwestie.  
Wanneer deze persoon zichzelf graag ziet als nieuwe baas nemen wij contact op met de eigenaar en stellen deze 
aspirant baas voor. 
  
Als beide partijen enthousiast zijn brengen wij ze met elkaar in contact. Zij kunnen dan zelf al hun vragen aan elkaar 
stellen. Vanaf dit moment moeten beide partijen tot overeenstemming komen.  
In dit proces begeleiden en adviseren wij. Wanneer er een afspraak plaatsvindt tussen de eigenaar, de hond en de 
aspirant baas vragen wij dan ook goed op de reactie van de hond te letten. Beide partijen ontvangen een uitgebreid 
document waarin adviezen staan. 
Het is onmogelijk invloed uit te oefenen op de juiste klik tussen de partijen. Die is er of die is er niet. Wij adviseren 
daarom ook om na een kennismaking een rustpauze voor beide partijen in te lassen zodat alle indrukken verwerkt 
kunnen worden. 

  
Als beide partijen tot de conclusie zijn gekomen dat dit de juiste match is volgt 
de overdracht. Ook hierin adviseren en begeleiden wij. Ook nu ontvangt de 
nieuwe eigenaar een document met tips om de overgang van de ene baas 
naar de andere baas voor de Bouvier zo goed mogelijk te laten verlopen. 
  
Ook na het herplaatsen houden wij graag contact met de nieuwe baas en, 
wanneer dat op prijs gesteld wordt, staan hem of haar ook zoveel mogelijk bij 
wanneer zij advies willen hebben. 
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Hoe is het met …………. 
 
 
 
 
 
 
 
Milo 

 
Vanwege privé omstandigheden moest de 4-jarige Milo op zoek naar een 
nieuw fijn thuis voor hem. 12 juli is Milo verhuisd.  
 
13 juli 2013 
 
Marian heeft even gebeld. Het gaat heel goed. 
Afgelopen nacht geen problemen gehad. 
De oude hond van 13 taalt niet naar hem (wil alleen maar slapen) en Milo 
heeft ook al kennis gemaakt met de kat die haast niet binnen is. Wel wat 
onbesuisd gedrag naar het jongste kind van 2 jaar, maar dat corrigeren ze 
gelijk. Met de oudste van 4 gaat het heel goed.  
Milo is vandaag lekker op de bank bij hun gekropen of ligt aan hun voeten. 
Hij is gek op aanhalen. 

 
21 juli 2013 
 
Milo heeft of een negatief gevoel over zijn naam of over het woordje “hier”. Blijft recht voor zich uitkijken zonder te 
reageren. Pas als meneer enthousiast doet komt hij.  
Wat tips aan de hand gedaan. Ander woord voor hier of Milo een andere naam te geven zodat hij een positieve 
associatie krijgt met die woorden. 
  
Milo rukt ook af en toe aan de lijn. Loopt met zijn kop voor zijn been. Ook hier wat tips in gegeven. Strak langs muren 
en hekjes lopen met de hondenkop achter de knie. 
Nu is het alsof Milo de route bepaald, dit moet natuurlijk meneer zijn. Meneer gaat hiermee aan de slag. Geadviseerd 
om geen spanning op de slipketting te houden maar deze los te laten hangen. Pas op het moment dat de hond 
wegschiet corrigeren. Niet eerder. 
Zelfde met tegemoetkomende honden. Uitgelegd oogcontact te vermijden. Door rechtsomkeer te maken of ervoor te 
gaan lopen. Uit spanningsveld te halen. 
  
Tevens zingt Milo mee met harde muziek. Hierover ook wat uitgelegd (hondenoor is heel gevoelig voor bepaalde 
geluiden). 

 
Bentjey nu Buddy 
 
Bentjey heeft meer nodig dan dat wij hem kunnen bieden en met 2 andere 
reuen en een aantal katten in huis krijgt hij niet de aandacht die hij 
verdient. 
 
13 juli 2013 heeft hij kennis gemaakt met zijn nieuwe familie. Dat klikte zo 
goed dat Bentjey meteen meegegaan is. Bentjey heeft nu een Picardisch 
herder als vriendinnetje. 
Vooral meneer was helemaal weg van hem, en hij is tenslotte degene die bij 
huis is en de hele dag met hem op moet trekken.  
Ook met het teefje klikte het goed... Eerst elkaar flink besnuffelen maar allemaal heel vriendelijk. Meneer heeft nog een 
stuk alleen met hem gewandeld en Bentjey heeft zich keurig gedragen. 

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. 
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15 juli 2013 
B. is helemaal verliefd op Bentjey 
We zullen er alles aan doen zodat Bentjey een zelfverzekerde en 
levenslustige hond wordt. 
Hij heeft zich al heel erg verbetert, heeft hier nog nauwelijks stress. 
Door het mooie weer zijn we veel buiten en dat bevalt hem prima 
vandaag kwam een vriendin met een labrador teefje. 
De dames hebben Bentjey geleerd hoe hij over het bruggetje kan lopen. 
Ook aan de koeien voorbij gaan ging veel beter onder de begeleiding van de 
dames.  
Bentjey rukt ons ook niet meer een arm af bij plotseling trekken of als hij 
plotseling ergens bang voor is en terug springt. Ook springt hij niet meer 
plots van de trap naar beneden zonder op ons te letten. 
 
23 juli 2013 
Bentjey heet nu Buddy. 
Na een paar dagen merken we dat Buddy aan de nieuwe omgeving begint te wennen. We gaan nog niet te ver met hem 
om we merken dat hij nog erg onzeker is. B. heeft hem nogmaals aan de auto laten wennen, omdat we hem erin 
moesten tillen toen we hem ophaalden . B heeft een kort ritje met hem gemaakt, het uitspringen is bij Buddy nogal 
stressvol. ´s nachts slaapt hij nu lekker door, daar zijn we heel blij om :-) 
Buddy loopt super aan de lange rolriem, alleen moet hij niet iets zien, of iets horen bewegen, dan wil hij er achter aan 
rennen. We beginnen opnieuw met de commando´s leren want hij moet natuurlijk nu ook het Duits gaan begrijpen. Het 
is een grote knuffelkont 
 
Ook van de vorige eigenaresse van Bentjey ontvingen wij een mail: 
 
“Dank jullie wel voor de mooie foto’s en video. Het is fijn om te horen,dat Bentjey in tussen wat ontspannender is 
geworden  En dat ie zo goed met de teefjes om kan gaan en dat ze hem helpen, dat moet een mooi gezicht zijn.  Als ik 
zo die foto’s en video zie dan verzacht mijn verdriet,want Buddy heeft lieve baasjes en een  fijn thuis gekregen. Bentjey 
zal altijd in mijn gedachten en hart zijn. Maar ik kan t nu  makkelijker los laten, omdat ‘t een goed gevoel geeft.  
 
Met onze andere dieren gaat het ook weer beter 
Weda durft nu ook weer in de keuken komen en gaat al wat voorzichtig de tuin in. Murat ach die mist Bentjey niet en de 
katten die missen hem helemaal niet <hahahaa> want er zijn nu 2 van de 4 katten ,die beneden komen en de tuin in 
gaan En het is toch stil in huis,zo geen geblaf en gegrom meer. Wat kan het in die paar dagen veranderen hier zo.” 
 
28 augustus 2013  
Bentjey is erg ziek op dit moment. Hij heeft een zware longontsteking door een bacterie of virus. Hij heeft van de DA 
antibiotica en tabletten voor vochtafdrijving gekregen. Hij heeft koorts en eet en drinkt niet... 
 
1 september 2013  
Buddy krijgt nu ook cortison. Het gaat iets beter, hij eet weer maar is nog heel slap. De DA denkt ook nog aan 
longworm ... 
Met buddy gaat het, buiten het hoesten en vermoeidheid, al een stuk beter! 

We moeten nu afwachten wat het onderzoek van de ontlasting brengt. 
Tot zo lang krijgt hij in ieder geval antibiotica en vochtafdrijvende tabletten. Hij rolt 
alweer lekker in het gras!  
 
4 september 2013  
“GOED NIEUWS 
Buddy is, zonder duidelijke uitslag, zeer goed hersteld. Hij rent weer lekker rond.  
Speelt weer met zijn knuffeldiertjes en wil soms tegen je aan springen. 
We hopen dus dat de medicijnen, ongeacht wat hij nou gehad heeft, geholpen hebben. 
We denken misschien dat hij toch wat onder de leden heeft gehad toen hij bij ons 
kwam. Het viel ons toen al op dat hij heel veel dronk, maar dan ken je de hond niet, 
bovendien was het zeer warm, wellicht zou stress en de nieuwe situatie een rol kunnen 
spelen. Ook viel het op dat hij snel moe was na intensieve inspanning. Precies weten 
wij het ook niet. We hopen nu dat hij gezond blijft.” 
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Filou 
Filou een mix Bouvier geboren in maart 2013 zat in een Belgisch asiel. 14 juli 2013 
is hij geadopteerd. 
De mensen berichten ons: 
“Wij hebben Filou meegenomen. Hij is sterk vermagerd. Doffe vacht, droge neus en 
huidschilfers. Ga deze week met hem naar de dierenarts en laat hem goed 
onderzoeken. Wij gaan ons best doen hem een fijn leven te geven en dat we nog 
lang plezier van elkaar hebben.” 
 
Juno-Utah 

Juno is een van de 4 seniorkanjers die in dit kwartaal zijn herplaatst. Haar eigenaar kon 
niet meer voor haar zorgen en met pijn in zijn hart heeft hij haar naar het asiel 
Stevenshage in Leiden gebracht. In de omschrijving stond dat ze een enorme lieverd is, 
dat ze met kinderen, katten en andere honden kan. Visite wordt huppelend begroet en 
trots laat zij haar pluche knuffelbeer zien. Het is dat we weten dat ze 9 jaar oud is, maar 
in haar koppie voelt zij zich nog een jonge teef. 
 
Wij hebben meteen contact opgenomen met iemand die al even bij ons op de wachtlijst 
stond. Wij dachten dat zij perfect bij elkaar zouden passen. Zij heeft meteen contact 
opgenomen met de medewerkers van het asiel om Juno te reserveren. 
Juno kon nog niet geplaatst worden, zij moest een kleine operatie onder gaan. Er 
moesten wat bultjes van haar rug verwijderd worden.  
 
De operatie is goed gelukt. De belangstellende en Juno hebben donderdag 18 juli kennis 

gemaakt. Van beide kanten was er klik, maar ook nu mocht Juno nog niet mee. Dit mocht pas na het verwijderen van 
de hechtingen. 
 
25 juli 2013 was het zover Juno kon opgehaald worden. Echter had de belangstellende wat problemen met vervoer. 
Gelukkig was een bouviersupporter die in de buurt van het asiel woont bereid om haar en Juno naar huis te brengen. 
 
Zij heeft wat foto’s gemaakt en mailde ons: 
Vanmiddag prima verlopen! Wat een lieve enthousiaste boef!! Passen precies bij elkaar! Heel alert naar het vrouwtje 
toe. In de auto ging ook goed. Asiel zei, in 1 x erin dan gaat het prima, anders wil ze niet! 
Ik vond het een hele goede klik, hoop dat ze nog een tijdje van elkaar kunnen genieten. Super koppel! 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

De volgende dag het nieuwe baasje van Juno gebeld, het gaat geweldig! Mevrouw had gisteravond een kleed bij haar 
bed gelegd en gelijk ging Juno daar op liggen en slapen. Trekt niet aan de lijn en is vriendelijk tegen honden. Wat wil je 
nog meer....... In haar paspoort staat dat ze Juno-Utah heet. Mevrouw was best nieuwsgierig naar de afkomst van Juno. 
Op die naam en haar geboortedatum even op de site van de Raad van Beheer gezocht en wat blijkt Juno-Utah is een 
dame met een prachtige stamboom. 
 
Omdat mevrouw geen internet heeft hebben wij de foto’s die gemaakt zijn af laten drukken en per post naar mevrouw 
gestuurd. Zij belde ons om te vertellen dat zij hier erg blij mee was en vertelde in het telefoongesprek dat het heel goed 
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ging met Juno-Utah. Juno was wel wat aan de diarree wat waarschijnlijk aan stress te wijten is en verandering van eten 
en ze schudde met haar kop. Ook is ze aan het trainen met het alleen thuis blijven. Een paar minuten ging al goed.  
Dat schudden met de kop kan oormijt zijn. Gezegd dat ze de oren goed in de gaten moeten houden en bij twijfel over 1 
of 2 dagen de dierenarts of het asiel moet bellen voor overleg hoe nu verder… 
Wij hebben wat tips voor de diarree gegeven: 
Een dagje vasten zodat maag en darmen tot rust komen, gekookte kip met gekookte macaroni of rijst geven en in het 
uiterste geval norit. 
 
Nou.............. het gaat geweldig!!! 
Juno is een voorbeeldige hond. Als mevrouw boodschappen gaat doen dan blijft Juno-Utah keurig netjes buiten 
wachten. Juno is een echte knuffelhond en anticipeert compleet op mevrouw, ze ligt nu te snurken. Mevrouw is nu weer 
helemaal enthousiast en gelukkig. Ze heeft weer haar “ maatje” die aan haar voeten ligt en waar ze mee communiceert. 
Ze gaat weer weg zonder angst te hebben om ‘s avonds over straat te gaan. Katten zijn Juno’s favoriet, is zij mee 
opgegroeid en ziet ze als vriendjes. Andere honden buiten negeert ze en loopt perfect aan die riem 
 
Een wond van een vetbultje dat weggehaald is, is vermoedelijk opengesprongen. Op verzoek van het asiel is mevrouw  
naar de dierenarts van het asiel geweest om er naar te laten kijken. De dierenarts heeft Juno-Utah meegenomen naar 
de kliniek, want het moet iets dieper weggehaald worden en opnieuw gehecht. ’s Middag kon Juno-Utah weer mee naar 
huis. Inmiddels gaat het weer goed met Juno, ze loopt weer lekker mee. Ze heeft wel een antibioticakuurtje gehad en 
de hechtingen zijn door de eigen dierenarts verwijderd. De kosten van deze operatie en het vervoer zijn betaald door 
het dierenasiel. TOP! 
 
Beau  
 

De tweede senior. Beau een reu van 9 jaar. Beau 
moest vanwege omstandigheden verhuizen. 
27 juni was de kennismaking. Die is goed verlopen 
en Beau is meegegaan. Naar een fantastisch adres 
voor een grote hond. Groot huis met grote tuin. 
De mensen hebben altijd oudere herplaatsers gehad 
en ondernemen veel met de hond. 
 
Ze zijn om 12 uur aangekomen en Beau heeft het 
hele huis doorgesnuffeld en ligt nu te slapen op een 
kleedje. 
Hij moet nog wel even wennen aan Duitse 
commando’s. 
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Boef 
De derde senior Boef. Boef is 12 jaar, zijn baas is overleden. Van de kinderen ontvingen 
wij een uitgebreide mail over Boef, de omstandigheden waarin Boef nu verkeerde en wat 
zij voor Boef wilden. 
 
Nu stonden er mensen bij ons op de wachtlijst die een oudere Bouvier zochten. Zij zagen 
het wel zitten met Boef en de kinderen ook. Ondanks dat zij niet zo heel dicht bij elkaar in 
de buurt wonen, maar in deze tijd zijn er zoveel mogelijkheden om contact te houden . 
 
28 juli 2013 hebben de kinderen Boef naar zijn nieuwe thuis gebracht. Het afscheid viel 
hen zwaar, maar de wetenschap dat Boef het heel goed gaat krijgen en er goede 
afspraken gemaakt zijn verlichten veel. 
 
29 juli 2013 

Het gaat heel goed. Boef, inmiddels omgedoopt tot Opa, ligt nu rustig aan 
mijn voeten te slapen. Heeft goed gegeten en een bullepees op. Hij kreeg 
blikvoer en brood, maar dat ga ik omzetten naar Zweeds biologisch voer met 
glucocamine (voor de broze botjes). Hij had nogal dunne ontlasting en met 
een opruimplicht is dat behoorlijk “vervelend”.  
We zijn bij de dierenarts geweest voor een inenting, Boef was namelijk nog 
nooit ingeënt en is kerngezond verklaard! 
 
6 augustus 2013 
Opa doet het heel goed, hij is blij, opgewekt, sociaal, lief voor mensen en 
kinderen, kleine hondjes, katten.  
Eigenlijk de perfecte herplaatsing, als we een minpuntje zouden moeten 
verzinnen is het zijn leeftijd. Maar ja, daar kan hij ook echt niets meer aan 

veranderen. 
Hij gaat mee naar de plas en loopt al los, volgt goed en luistert prima naar de naam opa 
Boef! Die hond is helemaal op zijn plaats bij ons, wij zijn blij met hem en hij blij met 
ons.  
Het leuke van opa is dat die zijn onmin direct kenbaar maakt in de auto. Kan je je 
voorstellen zo'n maat kleine Duitse Dog, zittend op de achterbank en dan blaffen. Je 
trommelvliezen scheuren zowat, maar ik heb me voorgenomen om hem dat niet meer af 
te leren. Veel te veel moeite, gewoon negeren. Het rare is dat hij dat alleen doet als 
mijn man ook in de auto zit.” 
 
2 september 2013  
“Boef is vreselijk leuk en we zijn helemaal blij met hem. Hij is een echte 
gezelschapshond en is de hele dag bij mij.  
‘s Avonds gaat hij op zijn rug liggen zodat hij lekker gekroeld wordt. Hij vindt alles 
prima en voelt zich helemaal op zijn plek. Heeft wel wat “zwabberpoten”, logisch op zijn 
leeftijd. Naast het voer waar glucocaminie inzit geef ik hem Metacam daarvoor.” 
 
9 september 2013 
“Hoi, 
Waarom een oud monument i.p.v. een leuke jonge pup, want die kan je zo lekker naar 
je hand zetten? 
Kom ik net een mevrouw uit de buurt tegen en die ziet dat ik een andere hond bij mij 
heb i.p.v. Chiela, vraagt hoe oud hij is en waarom ik zo'n oude hond opvang.  
  
Want zij hadden vroeg (thuis) die mevrouw was minimaal 50+, ook opvanghonden gehad en die hadden allemaal 
toch wel een afwijking in hun karakter en/of waren zwaar getraumatiseerd omdat ze allemaal mishandeld waren. 
Ik uitgelegd dat honden die herplaatst worden niet allemaal, gestoorde bijtgrage, sloophonden waren, maar honden die 
door omstandigheden herplaatst moeten worden, zoals bij Boef waarvan het baasje overlijdt. 
En dat iedereen een pup wil maar dat de meeste mensen geen idee hadden als dat groot werd wat ze er dan mee 
moesten doen. Ik heb mijn herplaatshonden die ik al gehad heb (en dat zijn er ondertussen aardig wat) en nog zal 
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krijgen te vuur en te zwaard verdedigd, hoe vooringenomen kan je zijn dacht ik bij mezelf.  
Maar het gaat heel goed met opa Boef, hij is ondertussen beter gaan lopen, waarschijnlijk van de voeding Orijen waarin 
dat glucosamine en chondroitine zit in combinatie met Meloxydil. Ik ga deze week proberen af te bouwen d.w.z. om de 
andere dag Meloxydil, kijken hoe dat gaat. Gaat hij slechter lopen, dan krijgt hij het weer iedere dag.  
Het enige wat opa krijgt is een gezellige en vooral pijnloze leuke oude dag.” 
 
Nero 
 

De vierde senior Nero is een reu van 8 jaar. Nero is een makkelijk hond, een 
echte boef, die vanwege omstandigheden herplaatst moest worden. 
6 augustus was de kennismaking dat klikte goed, zo goed dat Nero meteen 
meegegaan is. Nero krijgt een vriendinnetje dat ook al wat ouder is. De 
mensen hebben alles voor hun honden over. 
Dit was precies het adres wat de oude eigenaresse voor ogen had voor Nero. 
 
Korte tijd later ontvingen we een mail van de nieuwe eigenaren: 
 
“Hoera, de nieuwe hond is er. Vandaag gaan we met hem naar de dierenarts 
om hem in te laten enten, de chip in te lezen en een "apk"-keuring 
Hij is super lief en brengt veel vreugde. Natuurlijk niet de hele tijd hij is erg 
ondernemend. Gisteren heeft hij de deur aan de voorkant van het huis zelf 
open gemaakt toen ik naar de winkel was. M was verbijsterd toen hij Nero 
voor het huis op het muurtje aantrof. Nero is niet weggelopen, hij was 
waarschijnlijk op zoek naar C. 

 
Toen we gisteravond in de tuin zaten, zagen we een van de honden wat uitgebraakt had. We dachten eerst dat er stress 
had gehad, maar toen zagen we dat er ook zilverpapier tussen zat. Kortom die lieve Nero heeft een half pond (Ierse) 
boter, nog in aluminiumfolie, vanaf het aanrecht gestolen. Gelukkig heeft hij alles uitgespuugd. 
Vanaf nu draaien we de deur met de sleutel op slot en ruimen we alles op.” 
 
Kim en Figo 
In juni 2011 werden Kim en Figo aangemeld. Ze verbleven nog bij de fokker, maar men wilde geen bouviers meer 
fokken. Nu werd voor de 9-jarige Figo en 4-jarige Kim een ander thuis gezocht. En dat werd gevonden. 
Onlangs ontvingen wij deze mail: 
 
“Hallo Jantina,  
Hier weer eens een mailtje van ons, het is alweer twee jaar geleden dat Kim en Figo bij ons zijn gekomen en we zijn 
nog steeds iedere dag ontzettend blij met ze.  
Figo is wel erg oud aan het worden en in de winter ging het heel slecht met hem, maar nu gaat het weer beter en 
zolang hij lekker mee loopt te kwispelen, hopen we dat hij nog een tijdje bij ons blijft. 
We hebben hem lekker kort geknipt, zodat hij iets minder last van de hitte heeft en overdag laten we hem lekker rusten 
en gaat hij s’ avonds lekker mee. 
 Met Kim gaat het echt super, ze is altijd met Bo (de herder) aan het spelen en door de weilanden aan het rennen, ze is 
soms ontzettend ondeugend wat best grappig is, het is gewoon fijn om te zien dat ze het zo naar de zin heeft.  
  
We sturen nog een paar foto’s mee van afgelopen winter en van een paar dagen geleden, want dat had ik je nog steeds 
beloofd.” 
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Op 19 september 2013 onvingen wij helaas het onderstaande bericht: 
 
Jammer genoeg wilde wij jullie laten weten dat we Figo hebben laten inslapen. Wij zijn nog heel verdrietig, maar het 
was voor hem beter, want met het verslechteren van het weer ging het ook steeds slechter met hem. Wij zijn in ieder 
geval blij dat we hem hebben mogen kennen, want we hebben meer dan twee jaar heel veel plezier met elkaar gehad. 
  
Groetjes B. en D., poot Bo en Kim 
 
Wij wensen de bazen veel sterkte en bedanken hen dat zij Figo nog 2 hele mooie jaren hebben gegeven. 
 
Diesel 
 
Met Diesel gaat het heel goed, hij is geweldig, speelt graag, knuffelt graag en is alert. We zijn heel 
blij dat hij bij ons is.  
Hij moet wel aan zijn navelbreuk geopereerd worden, maar de dierenarts zegt dat het een kleine 
operatie is. Waarschijnlijk laten we dat in de herfst doen, want dan is het niet meer zo warm. Hij 
houdt nog steeds van water en zijn speeltje is zijn alles. Met Bella gaat het heel goed samen, andere 
honden blaft hij aan. Ik heb niet altijd lekkere vleesstukjes bij me, maar als hij zijn speeltje maar 
heeft dan laat hij andere honden links liggen. 
 
 
Grietje 
 
In september 2010 kwam Grietje vanuit een Belgisch asiel naar het asiel in Balkbruggen. Zij zat daar een aantal dagen 
toen zij beviel van 5 puppen. 
Grietje en vermeende vader Duncan en puppen zijn toen bemiddeld. 
Wij ontvangen dit bericht over Grietje: 
“ Het gaat heel goed met Grietje, ze weegt nu zo’n 40 kilo. Ik zou graag een keer de kinderen van Grietje willen 
ontmoeten” 
 

   
Max en Rio  
 
Max werd in december 2012 bij ons aangemeld voor herplaatsing 
vanwege ziekte van zijn bazinnetje. Hij was toen nog maar 8 
maandjes. Rio is een van de puppen van herplaatser Brendi die in 
maart 2013 volkomen onverwacht werden geboren.  
 
“Even een update over onze twee bouven die we via de 
Bouviersupporters hebben gekregen. Met Max en Rio gaat het super 
! Ze zijn helemaal thuis hier en zijn geweldig met elkaar. Ze spelen 
wat af samen , doen samen een tukkie en mokken samen als ze , 
omdat ze de planten uit de border trekken, op hun kleedje moeten. 
Ze zijn vrolijk en héérlijk om in huis te hebben. Nogmaals bedankt 
voor de bemiddeling.  
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Ik heb wel een probleempje met Rio. Hij eet zo snel , zo schrokkerig. Zijn brokken zijn binnen 1 minuut op. Heb al een 
anti schrokbak gekocht maar ook dat helpt niet. Hij pakt hem en gooit hem om, de gehaaide kleine donder. Hij krijgt nu 
3 maal per dag brokken en meer dan op de verpakking staat op aanraden van de dierenarts want hij is zo aktief dat hij 
anders ‘smiddags al zijn voedselenergie al verbruikt heeft en op zijn lichaam gaat teren voor energie. Verder gaat het 
prima !!! Heb jij misschien een tip mbt zijn schrokgedrag ?” 
 
Ons antwoord: 
 
Haast iedere pup eet alsof zijn leven er vanaf hangt. En eigenlijk is dat ook zo. Een hond is één van de snelst groeiende 
zoogdieren in de wereld. Maar vaak gaat dat schrokgedrag wel over naarmate ze volwassener (uitgegroeid) worden is 
onze ervaring. Soms geduld hebben. Er zijn honden die zich gewoon niet de tijd gunnen om rustig te eten. 
Wat je zou kunnen proberen: 
Nog meer maaltijden over de dag verdelen.  
Brokken stuk voor stuk in de bak.  
Rio laten wachten om te eten.  
De brokken door de kamer/tuin/keuken gooien. Heeft hij wat te doen. (Wel Max weg houden.) 
 
Bud 

In 2011 is Bud geadopteerd uit het asiel Uden.  
13 augustus werd Jantina gebeld door de “nieuwe” eigenaresse die vertelde: 
 
Het gaat op zich hartstikke goed. Alleen hebben we vanaf het begin gedacht Bud heeft 
iets maar wat. Hij liep ook wel wat apart. Hij was heel chagrijnig soms, vooral als hij 
sliep. 
Nu merkten we 2 weken geleden dat hij pijn leek te hebben en dus naar de 
dierenarts. Die heeft foto's gemaakt en daaruit is gebleken dat hij vergroeiingen heeft 
in de rugwervel... Volgens de dierenarts moet hij dit vanaf pup hebben gehad en hij 
zou daar ook heel veel pijn van moeten hebben. 
 
Nu staat hij op corporal pijnstillers en krijgt daarnaast voer met glucasamine ed. Dat 
lijkt redelijk goed te gaan. Ook moeten we hem gedoseerd laten bewegen en hem 
behandelen als senior. Mevrouw zei wel ... Hij is nog maar 4 jaar en als hij met de bal 
wil spelen dan doen we dat ... Dat maar iets korter leven. Als hij echt teveel pijn krijgt 
is er maar 1 oplossing.  

Ze zijn wel heel blij met hem ...maar mevrouw vraagt zich wel af waarom of ze toch altijd voor kneusjes valt ... 
Bud krijgt van hen de zorg die hij nodig heeft ! Ze zijn blij dat ze er nu achter zijn wat ie heeft. 
 
Chris nu Izzy 
De vorige baas van Izzy moest vanwege ziekte verhuizen en zij kon niet mee. 26 mei 2013 is zij verhuisd.  Wij 
ontvingen een hele leuke mail van de mensen waar zij nu woont. 
 
Izzy op vakantie. 
 
Eigenlijk was het niet gepland, maar omdat het allemaal veel soepeler ging met 
onze Izzy dan we aanvankelijk verwacht hadden, besloten we toch te kijken of 
we nog een weekje eropuit konden. Na een tijdje op internet te hebben 
rondgedwaald, hadden we een leuk huisje van Landal gevonden. 
De keus was gevallen op een plek aan de Moezel; Landal Mont Royal bovenop de 
berg, middenin de natuur, dus de mogelijkheid om prachtige wandelingen te 
maken! Dat hebben we dus ook gedaan!  
Na alles onder controle van Izzy te hebben ingepakt vertrokken we 
maandagochtend richting Krov.  
 
Ook nu weer gedroeg zij zich voorbeeldig, elke keer weer staan we er van te kijken hoe goed zij zich heeft aangepast; 
achterin de auto geen probleem, op terrasjes gaat ze vrij snel liggen en wacht geduldig tot we weer opstappen. 
Uiteraard nemen we altijd water mee en krijgt ze nooit wat te eten aan tafel. Onderweg regelmatig de poten strekken 
en drinken en je hebt er geen hond aan! 
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Er was ons verteld, dat we de hond altijd aangelijnd moesten houden in 
Duitsland, maar aan een Flexi van 8 meter is dat een goed en vooral veilig 
alternatief!  
We hebben verschillende grote wandelingen gemaakt, het was een paar dagen 
te heet om te wandelen en toen zijn we naar Cochem en Bernkastel gegaan. 
Dan gaat ze achterin de auto op 
een koelmat, onze vorige boef 
hield er niet van, maar Izzy kan 
hem best waarderen.  
 

 
 
De airco is achterin de kofferbak toch altijd wat minder dan voorin bij de 
bestuurder, denk ik. Ook een wandeling naar Enkirch was weer een hele 
ervaring;  hier moesten we met een voetveer over de Moezel. Het was een 
heel klein bootje, waar maar een paar fietsen en enkele voetgangers tegelijk 
op konden! 

 
Als wij dan gewoon erop lopen, heeft onze kanjer zoveel vertrouwen, dat ze 
dapper achter ons aanloopt! Ook op het pontje deed ze het goed en zelfs toen 
we de terugweg erop liepen ging ze weer dapper achter ons aan! Voor een 
boerderijhond die vijf jaar oud is en krap twee en halve maand een ander thuis 
heeft, kan ik niet anders dan grote bewondering 
hebben, toch? 
Na zeven dagen Duitsland zat de vakantie erop en 
reden we weer terug richting Nederland. Weer een 
heleboel ervaringen rijker en moe maar voldaan viel ze 
weer in haar Oosterhoutse mand in slaap. 
 

Mail 2 
We zitten met Izzy wel al op zwemtherapie, want ze liep linksachter kreupel.... Maar het gaat 
al weer stukken beter. De lol ziet ze er nog niet van, maar als ze maar opknapt, niet? En 
gisteren ben ik gestart met de basiscursus bij mijn oude trainster. Ze is heel de dag uitgeteld 
geweest!!! 
 
Dana 
Dana stond op marktplaats en heeft niet bij ons op de website gestaan, omdat de nieuwe 
eigenaren(die bij ons op de wachtlijst stonden) er gelijk naar toe gegaan zijn. Dana moest heel snel weg. Zij stuurde 
ons dit bericht: 

 
“Dit is Dana een 5 maanden oude bouvier pup die ik vandaag heb opgehaald. Dana is echt 
al een grote hond ze is geboren op 31-3-2013 en was gisteren dus precies 5 maanden 
alleen is zij wel mager en verdedigt zij haar eten tegenover de andere honden, ik kan haar 
eten echter zo wegpakken dat is geen probleem maar zodra 1 van de andere honden in de 
buurt komt gromt ze en valt ze uit. Ik denk dat ze daar een beetje heeft moeten vechten 
voor haar eten, omdat anders de andere honden het opaten en ik denk dat ze geen 
puppybrokken gehad heeft. Ze was de enige pup zover als ik kon waarnemen. Ik heb 
gisteren gelijk toen ik thuis kwam haar achtergelaten bij mijn broer en schoonzus en heb 
een goed merk puppybrokken voor haar gekocht. Dit vind 
ze erg lekker en valt er ook goed op aan. Ze krijgt nu 
apart te eten in haar hok zodat ze rustig kan eten en 
weet dat ze het niet hoeft te delen of te verdedigen. Ze 
schooit totaal niet we kunnen rustig buiten zitten met de 

koffie ze komt er gewoon lekker bij liggen.  
Dana is verschrikkelijk lief en ook vrij rustig mijn nichtje van 2 jaar kan zo bij haar. 
We blijven natuurlijk in de buurt. Ook is ze al maatjes met de jonge Jack Russell van 2 
jaar.  
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Ze is totaal niet opgevoed maar leert snel intussen kan ze nu al zitten op commando. 
We hopen dat ze hier oud mag worden en zijn al reuze blij met haar. 
Als er mensen op het erf komen dan slaat ze goed aan en loopt kwispelend op ze af. 
Ook slaat ze al goed aan als er een auto stopt en naar de postbode haha. 
Volgens mij gaat het wel goed komen met haar.” 
 
Xeno nu Nemo 

 
Xeno is een reu van bijna 2 jaar. Zijn ouders zijn Binck en Laycka beide herplaatsers. 
Vanwege drastisch gewijzigde leefomstandigheden wilde de eigenaren van Xeno ondanks 
hun verdriet een nog betere baas vinden, een met meer ruimte, vrijheid voor Xeno en die 
meer vrije tijd heeft. 29 augustus is Xeno verhuisd. 
 
Xeno heet nu Nemo. Hij is super lief. Loopt aan de riem zonder te trekken. Beheerst de 
basis commando's goed. Alleen “plaats” doet hij  pas als hij daar zin in heeft. Maar het is 
oke. 
De eerste grote wandeling was geweldig. Andere honden negeerde hij, zelfs als die 
blaften. Daagt ons uit om te spelen. 
Het lijkt alsof Nemo de overstap van droogvoer naar Barf goed verdraagt.  
De dierenarts heeft Nemo goed gekeurd, hij kreeg een vaccinatie. Hij heeft zich echt 
geweldig gedragen, niet blaffen of grommen zelfs niet terugdeinzen. De andere honden in 
de wachtkamer vond hij interessant en hij trok een beetje aan de riem.  Alleen zijn vacht 
heeft nog wat onderhoud nodig. Hier en daar zit een klit. Wij zijn heel blij met hem. 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bo,Dax,Boef en Joy 

 
 
 
 
Dit is toch de ultieme vorm van boeventransport!  
 
 
Roedel-fiets-rondje: zwarte Bo aan de bakfiets 
voór, blonde Dax aan de bagagedrager, zwarte Joy 
in de bakfiets en blonde Boef in de 
aanhanger.......en fietsen maar..... 
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Cadiez 
Wederwaardigheden Cadiez. 
 
Ik ben 1 September 2013 verhuisd vanuit het Brabantse naar het Noord Hollandse 
vanwege kleine probleempjes die ik had met mijn oude vrouwtje. 
In huis was ik er voor iedereen, altijd vrolijk en ook in voor een grap tijdens mijn spelen 
met allemaal, helaas als het tijd werd om door het oude vrouwtje uitgelaten te gaan 
worden dan kwam het tot een ½ uur strijd tussen haar en mij om mijn tuigje om doen. 
Als dat gelukt was en we liepen buiten dan was zo’n beetje elke dominante teef voor mij 
want dan was ik overbeschermend richting haar. 
Helaas door mijn instelling lukte het, ondanks de hulp van een persoonlijke trainer,  
totaal niet om mij in gareel te krijgen. Met het oude baasje was er totaal niets aan de 
hand maar als chauffeur had hij heel weinig tijd om mij uit te laten. 
 
Met heel veel verdriet in hun hart werd er toch maar besloten om mij te herplaatsen en 
werd ik op deze site gezet. Tot verbazing van mijn oude baasjes was er binnen no time 

belangstelling voor mij en na overleg binnen het supportteam werd er besloten om mij kennis te laten maken met mijn 
huidige baasjes. 
 
Op 1 September zijn zij naar het Brabantse gekomen en na meerdere uren kennismaking en een loopje ben ik verhuisd 
naar het Noord Hollandse. 
Na de nodige tranen van mijn oude baasjes en de kinderen werd door die nieuwe baasjes tegen de kinderen gezegd dat 
ze het vooral zo moesten zien dat ik voor een langere tijd uit logeren ging en dat we contact met elkaar zouden blijven 
houden. 
Na aankomst in het nieuwe huis kreeg ik meteen een bak eten en zonder enig commentaar mijnerzijds ging deze in 
grote spoed het hongerige kanaal in. 
 
De eerste nacht heb ik meteen in de mand geslapen zonder enig tegengeluid te geven en toen mijn nieuwe baasjes uit 
bed kwamen lag ik heerlijk te slapen op mijn ruggetje met mijn pootjes omhoog en mijn koppie buiten de mand. 
De 2de nacht idem dito en pas bij het naar bed gaan in de 3de nacht kwam ik er achter dat ze op een bed sliepen en 
dat vond ik meteen toffer liggen dan in mijn mandje. 
Eerste paar nachten sliep ik met mijn koppie richting de deur maar nu is het al dat ik met dat denkhoofdje al de andere 
richting uit lig, ook wil het gebeuren dat ik tegen het nieuwe baasje aanlig maar dan op mijn ruggetje. 

 
Als mijn nieuwe bazinnetje mij uit gaat laten heb ik geen probleem om 
mijn riempje om te krijgen en geef ik nog steeds uit vreugde een paar 
kleine wolven loeitjes die mijn vorige baasjes mij hebben aangeleerd, ik 
heb ook geen problemen met andere honden en helemaal niet als ik achter 
een tennisbal aan kan racen. 
Ook ben ik gek op mijn nieuwe speeltjes die ik gekregen heb van vrienden 
van mijn nieuwe baasjes en dat is als eerste Flippie en mijn bot. 
 
Wat ik nog moet leren dat ik alleen thuis kan blijven zonder te blaffen cq 
te loeien maar daar hebben mijn nieuwe baasjes alle vertrouwen in dat, 
dat goed komt gezien hun ervaringen met hun vorige boefies die ook in 
eerste instantie niet alleen konden blijven. Wat ik doe als mijn nieuwe 
bazinnetje weg gaat om boodschappen te doen, ik trek of haar vest van de 
kapstok of ik ga boven op haar sloffen liggen. 

 
Ben op dit moment op vakantie met mijn nieuwe baasjes in Drenthe waar ik mijn eigen weer kan uitleven in de bossen 
en op de heide. 
Kan ik mijn eigen ook uitleven met het achterna zitten van de eekhoorntjes die door de tuin heen springen. 
 
Is getekend namens Cadiez. 
 
E. en M.  
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Victor 
 
Victor een reu van pas 2 jaar oud zat al bijna een half jaar in een asiel in 
België. Doordat zijn oude baas hem tijdens zijn ontwikkeling in het 
eerste levensjaar zo ongeveer de hele dag in een bench heeft gehouden 
zijn de spieren in zijn achterpoten achtergebleven in de ontwikkeling en 
loopt hij een beetje apart. Nadat er op kosten van stichting 
Bouviersupporters röntgenfoto’s van zijn heupen zij gemaakt werd hij 
heel snel geadopteerd. (In het vorige magazine van juli 2013 staat het 
hele verhaal over Victor) 
 
 

8 juli 2013  
Victor is vandaag bij de dierenarts geweest. Die vond het nu nog niet nodig om nieuwe foto's te maken.  Victor heeft 
totaal geen spieropbouw maar loopt wel goed. Hij is in 1 week 5 kg aangekomen en dat ging te snel dus M. moet 
gedoseerd en minder gaan voeren. 
 
Baknijd is er nog steeds met het bouvierteefje Bouke van T.. Maar Bouke laat zich de brokken niet uit de bak eten ... 
Snauwt een keer flink en Victor accepteert dat. 
 Verder kunnen Bouke en Victor het uitermate goed vinden met elkaar :-) 
Ook heeft M. een soort van bewegingsschema gekregen. Het is beter om wat vaker kortere stukjes te wandelen....en 
niet teveel rausen en ravotten. Ze gaan bekijken hoe het Victor gaat met zijn spieropbouw ... 
 
29 augustus 2013  
Niets meer te merken van zijn HD 
Zijn gedrag is in positieve zin zeer veranderd. Ze maken samen lekkere lange  wandelingen... 
Hij is lief, aanhankelijk, zeer trouw aan M., die daar op zijn beurt weer enorm van geniet. 
Victor weegt inmiddels 35 kg en is een prachtige boef geworden. 
 
Shadow nu Beer 

Vanwege een ernstige ziekte van zijn baas werd Shadow een reu van 14 maanden 
teruggebracht bij zijn fokster. Deze meldde Shadow meteen bij ons aan.  
Shadow stond nog geen uur op de website of iemand die bij ons op de wachtlijst 
stond belde met de vraag of zij in aanmerking zouden kunnen komen voor hem. Nu 
hadden wij zelf ook al aan hen gedacht. 
Door de ziekte van zijn baas was de opvoeding van Shadow wat verslapt en deze 
mensen hebben ruime ervaring met Bouviers. Hebben altijd IPO gedaan met hun 
vorige Bouviers. 
Ook de fokster zag het wel zitten met deze mensen. Nog dezelfde avond hebben zij 
kennisgemaakt en is Shadow meegegaan. 
Misschien wat snel, maar voor Shadow was het wel beter. Anders had hij eerst bij de 
fokster in haar roedel moeten wennen en daarna weer bij zijn nieuwe baas. Nu is hij 
de eerste nacht thuis weg gelijk bij het nieuwe baasje. 
 

De volgende dag dit bericht ontvangen: 
 
“Dag allemaal,  
Even een berichtje. 
Gisterenavond hebben we Shadow opgehaald. Hij is nu in L. en de autorit 
duurde voor hem best wel lang maar ging prima. Na alles te hebben verkend 
ging hij lekker op zijn matje slapen. 
Hij is echt een aanhankelijk knuffelbeest. Spelen doet hij graag maar het 
commando "los" kent hij nog niet maar met ruilen gaat dat toch goed. Zitten, 
volgen gaat goed en als je even geen tijd hebt dan gaat hij bij je liggen. 
We zijn er erg blij mee en met onze 20 jaar boefervaring komt het helemaal 
goed.” 
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Mail 2:  
“Dag, 
Nog even een berichtje van Shadow. 
Hij heeft zich al prima gewend maar natuurlijk miste hij nog wel zijn 
baasje. 
Hij is hier alles aan het ontdekken en vindt het heerlijk om op het 
gras te spelen en te stoeien. Als hij wat hoort tijdens het wandelen 
dan stop hij en moet eerst weten wat het is. 
Heel op lettend is hij, niets ontgaat hem en houdt alles in de gaten. 
Zondag samen met 3 andere honden lekker op de heide gewandeld 
en dat gaat prima, heerlijk ook dat hij gewoon op de achterbank in 
de auto kan. 
We genieten er elke dag weer volop van. 
Groeten,” 

 
Mail 3: 
 
“Shadow hebben we Beer genoemd en hij luistert er ook naar. Maar het is een echte Beer; sterk, groot noem maar op. 
Het gaat heel goed en is ook prima gewend. Zijn puber gedrag komt helemaal boven. Stiekem waspinnen, een sok of 
andere spullen weghalen en dan wil hij natuurlijk gevangen worden. Vaak een hele sport met ruilen en spelen alvorens 
hij weer in het gareel is. Maar het blijft leuk en iedereen vindt het een pracht hond. Wandelen heeft hij niet altijd zoveel 
zin in maar als je gewoon doorloopt gaat het ook steeds beter. 
Vandaag begonnen om hem langs de fiets te laten lopen. In vergelijking met de vorige boeven die we hadden ging het 
echt geweldig. Zo kan hij straks nog beter zijn energie kwijt. 
We houden veel van hem. 
Groeten,” 
 
Darius 
 
Begin september 2010 kwam Darius 
dankzij de bemiddeling van Jantina 
van de Stichting Bouviersupporters bij 
ons in huis. 
Hij was toen 13 weken oud en al een 
een lekkere knuffel. 
Tijdens de rit naar ons huis was Darius 
wagenziek en moest hij verschillende 
keren overgeven. 
Omdat wij gewend waren om onze 
vorige honden overal mee naar toe te 
nemen en daarbij soms flinke stukken 
reden schrokken wij wel, want ook met 
Dariuswilden wij dat. 
 
Van een kleine wat schuwe knuffelbeer 
is Darius een grote zelfbewuste 
lieverd geworden waaraan wij samen 
met onze poes Fiene veel plezier 
beleven. 
 
Met het autorijden is het helemaal 
goegekomen. 
Bijgaande een foto van Darius op een 
wei in Seefeld in Tirol na een rit van 
900 km. 
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Het verhaal achter de adoptie van Bink 
  
In het najaar van 2005 hadden we een gelegenheidsnestje. Helemaal volgens alle regels. Vijf prachtige pups. Eén bleef 
bij ons, drie bij onze vrienden en één, Bink, bij een fantastisch gezin met vier kleine kinderen. Alles leek goed te gaan, 
maar ja.... Na ruim zeven jaar kregen wij in januari jl. een mail dat het echtpaar 
ging scheiden en Bink dus een ander thuis moest hebben. 
Wat doe je dan?  
 
In eerste instantie, laten wij hem maar opnemen. In tweede instantie, ja, maar wij 
hebben al een Bouvier en willen geen tweede op dit moment.  
Er waren (en zijn) diverse mogelijkheden voor de herplaatsing van een Bouvier. En 
dan ga dingen tegen elkaar afwegen in het belang van de hond en kiezen voor de 
beste optie. Dus, dat zijn de Bouviersupporters. Jantina die zich al jaren met hart en 
ziel inzet voor de Bouviers, die nimmer af laat weten, zich altijd eerlijk en open 
opstelt, zichtbaar is in alle activiteiten die met Bouvier te maken heeft en een 
positieve instelling heeft. Dus de keuze was niet zo moeilijk. 
Er was zelfs een wachtlijst. Na zeer goede contacten waren er gegadigden die ideaal 
leken. Bink is een rustige, sociale hond en deze mensen waren een Bouvier gewend. 
Dus.... moest lukken. De ontmoeting zou bij ons thuis plaats vinden. Aan het oude 
baasje gevraagd omdat ik al op de foto gezien had dat een trimbeurt niet overbodig 

was, eerder te komen. Afijn, anderhalf uur geprobeerd het vacht een beetje te 
fatsoeneren, maar zelfs met een grote schaar kwam ik er niet doorheen. De nieuwe 
baasjes brachten Bink gelijk de volgende dag naar de trimmer die samen met een 
stagiaire nog vier uur bezig zijn geweest om hem helemaal kaal te scheren. 
 
Na twee dagen kreeg ik helaas al een telefoontje dat Bink 's nachts het hele huis bij 
elkaar had gehuild. Hij kwam van een gezinssituatie plotseling helemaal alleen in een 
keuken. Hij begreep het niet en wilde weer terug naar zijn omgeving. Logisch voor een 
hond, maar moeilijk om dit te vertalen voor mensen. Bink begon zich vervolgens ook te 
profileren. Liep de heer des huizes omver, ging trekken aan de lijn. Zo erg dat het nieuwe 
vrouwtje de angst kreeg om hem uit te laten. Ze kon hem niet meer houden en vreesde 
dat hij zou ontsnappen, haar omver zou trekken zodat hij door het verkeer overreden zou 
worden bij een dergelijke actie. De vraag of zij hem weer terug konden brengen. Bij zijn 
oude baas kon dat niet, dus de enige optie was dat wij hem tijdelijk op zouden vangen. 
Echter, Chanel, zijn zus, was loops. Gelukkig waren deze mensen zo goed hem nog een 
paar weken te houden. 

 
Bink kwam bij ons. De eerste dag nam ik hem gelijk mee naar 
het bos. Chanel los, hij aan de lijn. En ja, mijnheer dacht 
hetzelfde uit te kunnen halen en mij links en rechts naar 
polletjes gras en boompjes te trekken. Nou, ik dacht het niet. Na 
100 meter had hij door dat er niet sollen valt ik bepaal waar wij 
naar toe gaan en niet accepteer dat er aan de riem wordt 
getrokken. Na deze wandeling was het hem duidelijk. Ook had 
en heeft hij een obsessie voor eten. Dus moet hij nu eerst netjes 
gaan zitten en blijven tot ik aangeef dat hij mag eten. Gaat 
perfect. Inmiddels hadden zich al nieuwe aspirant-baasjes voor 
Bink aangediend. Ook dit weer helaas. Mijnheer wilde dolgraag 
een hond, maar mevrouw wilde achteraf helemaal geen hond 
meer en wanneer beide partijen niet achter de aanschaf van een 
hond staan weet je al van te voren dat dit niet gaat werken. 
 
 
Inmiddels was Bink na een paar weken al aardig bij ons gewend en liep net als Chanel zonder riem onder appèl in het 
bos. Kortom, wij waren verliefd geworden op deze kerel, dus besloten wij dat hij niet meer herplaatst zou worden.  
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Wij hadden al gemerkt dat Bink last had zijn ontlasting kwijt te kunnen. 
Ging tientallen keren zitten, maar er kwam niets dan dunne ontlasting met 
bloed en slijm, deed ook zijn behoefte in huis hierdoor, dus gelijk naar de 
dierenarts. Bink bleek een vergrootte prostaat te hebben en een 
uitstulping in zijn anus. Wat was er aan de hand?  
In overleg met mijn dierenarts waren er verschillende opties: in ieder 
geval medicijnen om de prostaat te verkleinen en (in dit geval medisch de 
beste oplossing, alhoewel ik er absoluut geen voorstander van ben) 
castratie. Van de uitstulping kon een biopsie gemaakt worden. Alleen 
moest Bink dan onder narcose. De uitslag afwachten en dan weer onder 
narcose voor de castratie en het eventueel weghalen van die uitstulping. 
Voor een hond van zeven jaar is het niet bepaald goed om hem twee keer 
een narcose te laten ondergaan. Ik kon mij eigenlijk ook niet voorstellen 
dat zich dit nu ineens heel plotseling voordeed, wel heel toevallig. Ik 
besloot het op te vragen bij zijn oude dierenarts. 

 Maar makkelijker gezegd dan gedaan. Deze dierenarts was niet van plan gegevens prijs te geven over het medische 
verleden van Bink zonder toestemming van de oude baas. Dat ik de nieuwe baas was en de hond ziek maakte hun niets 
uit. Dat was dan een probleem, de oude baas kon ik niet meer bereiken. Mijn dierenarts en de assistente zijn drie dagen 
bezig geweest om iets los te krijgen in belang van Bink. Dit is uiteindelijk mondeling gelukt (hulde aan mijn dierenarts!).  
 
Het gedrag van Bink werd steeds leuker, hij werd vrolijker en vrolijker. Luisterde perfect. Kwamen erachter dat hij gek 
was op behendigheid (had hij in het verleden jaren gedaan). Kortom, we waren helemaal gelukkig dat hij bij ons was. 
 
Onze dierenarts kreeg te horen dat er in het verleden al onderzoeken 
waren geweest naar aanleiding van zijn ontlasting niet kwijt kunnen. De 
uitstulping in zijn anus was bij deze dierenarts onderzocht en niet 
kwaadaardig. Destijds had hij ook problemen met een vergrootte 
prostaat waardoor hij deze problemen zou kunnen hebben. 
 
In overleg met de dierenarts besloten wij Bink te laten castreren en 
hoopte voor hem dat dit de oplossing voor zijn problemen zou zijn. De 
castratie was goed gelukt en Bink kon naar huis met pijnstillers en 
antibiotica. 
 
Al gelijk vanaf dit moment kon Bink zich goed ontlasten. Helaas bleef de 
wond wat ontsteken en moest diverse malen terug voor controle en een 
nieuwe antibioticakuur. 
 
Op enig moment begon Bink zich steeds slomer te gedragen, alsof hij hoogbejaard was. Ook stond zijn linkeroog 
plotseling vreemd en was hij bijna niet vooruit te branden. 
Nou was hij nooit zo aan het rennen en spelen als Chanel, had meer moeite de auto in te komen etc. wat ik al vreemd 
vond maar ja, hij kan ook een rustiger karakter hebben. Chanel en ik moesten de laatste weken in het bos gewoon op 
hem wachten, omdat hij ons niet bij kon houden. Deze wandelingen had ik zelf al gereduceerd naar korte wandelingen 
omdat ik bang was hem te overbelasten. Zelfs als hij 's avonds nog even uitgelaten moest worden lag hij al boven in 
zijn mand en had geen zin om mee te gaan en moesten wij hem letterlijk aan de lijn mee naar beneden nemen. De 
hond was gewoon niet ok, maar wat??? 
 
Daarop zijn wij weer naar de dierenarts gegaan om hem voor de zoveelste keer te laten onderzoeken en een uitgebreid 
bloedonderzoek te laten afnemen. De uitslag was dat er niets aan de hand was. 
Men zag in de uitslag dat de wond van de castratie was ontstoken maar ging de goede kant op. Ook met de schildklier 
niets wat kon wijzen op zijn gedrag. 
 
Dezelfde dag nog met hem en Chanel kort wezen lopen in het bos (hij was zowaar vrolijk voor zijn doen en heeft nog 
een aantal meter een beetje soort van hard gelopen, maar ja ab + pijnstiller). 
's Avonds 18.00 uur goed gegeten. Om half zeven deed hij een beetje raar (net alsof iets tussen zijn tanden zat of iets 
in zijn keel), beetje schuimbekken. Ik kijken, zie niets. Een half uurtje later nog een keer. 
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Trekken met zijn bek en rechtervoorpoot opgetrokken, oren naar achteren 
(epilepsie, spasme?). Iets zacht lekkers gegeven. Dacht, mocht er iets zijn dat ik 
niet kan zien gaat dit misschien mee als er iets in zijn keel zit. Het werd met 
gretigheid opgegeten. 
Dienstdoende dierenarts gebeld of dat dit gedrag misschien kon komen door de 
medicatie. Antwoord: onbekend, zal niet, geen aanwijzingen voor deze 
bijverschijnselen. 
 
Maar dit zette zich voort qua frequentie en hij ging steeds meer schuimbekken. 
Op enig moment wilde hij naar buiten. 
Dus ik ben met hem naar buiten gegaan en ben bij hem gaan zitten in de tuin. 

Maar het werd niet minder, juist het tegenovergestelde, het werd steeds erger en de aanvallen volgden elkaar steeds 
sneller op. 
Aanvankelijk ging hij nogal hard rondjes en heen en weer rennen (voor hem dan, doet hij ook nooit in de tuin, Chanel 
vond het raar en reageerde alsof hij een vreemde hond was), waarna hij even later doodstil bleef staan en weer een 
soort aanval kreeg. Op enig moment ging hij door zijn achterpoten en bleef zo minutenlang staan. Vervolgens ging hij  
liggen. Het was toen half elf en heb gelijk de dierenarts gebeld. 
 

    
             Deze foto’s zijn speciaal gemaakt om aan de dierenarts te kunnen laten zien. (1 uur voor het overlijden van Bink) 
 
Hierna gelijk naar de dierenkliniek gereden. Wij kregen hem amper de auto in en uit. Hij leek bijna verstijfd en kon echt 
niet meer lopen. Hem zo goed zo kwaad de spreekkamer ingekregen. 
In de spreekkamer kreeg hij echt een soort toeval waarbij hij op zijn zij lag en met zijn poten begon te slaan en zwaar 
te hijgen. Hij bleef schuimbekken en er bleef maar doorzichtig/helder taai slijm uit zijn bek komen. Hij lag (en ik zat) op 
enig moment gewoon in een plas wat ik iedere keer zo goed zo kwaad probeerde weg te halen en hem geruststelde. De 
da gaf hem gelijk een infuus met medicijn tegen epilepsie. Ondertussen gesproken over de prognose van dit 
ziektebeeld. Afgesproken dat hij daar een nachtje zou blijven om te zien hoe het zich ontwikkelde. 
 
De da gaf hem een roesje (via infuus). Ik merkte al gelijk dat zijn lichaam zich ontspande. 
En toen ging het echt fout. Zijn hart bleef stilstaan. Echt paniek. Reanimatie (hartmassage), beademing. 
Drie keer kwam het hart weer een beetje op gang en viel weer weg. En toen was het over.  
Onverwacht en onverklaarbaar............ waarom? De dienstdoende dierenarts kon ook geen verklaring geven evenmin 
als onze eigen dierenarts die ons de volgende dag geschrokken belde. 
  
Wij zijn dagen van slag geweest. Vooral omdat het compleet onverwachts gebeurde (hij was pas 7 jaar) en wij tot op 
heden geen idee hebben waaraan hij leed. Daarom is het ook goed dat wij tegenwoordig een uitdraai van de dierenarts 
vragen bij adoptie. Ik weet nu hoe belangrijk dat is. Vooral als de vorige dierenarts geen gegevens afgeeft aan de 
nieuwe dierenarts of de nieuwe eigenaren, zoals wij hebben meegemaakt, en de oude baas niet meer traceerbaar is. In 
dit geval hebben wij geen beslissing genomen om hem in te laten slapen en dachten hem na het bezoek aan de 
dierenarts gewoon weer mee naar huis te kunnen nemen, helaas hield zijn lichaam er zelf mee op. De reden zal een 
onbeantwoorde vraag blijven, wat een heel naar en onbevredigend gevoel geeft. Wij troosten ons met de gedachte dat 
wij hem nog een aantal mooie maanden hebben mogen geven. Hij was zo’n fijne hond en paste zich zo geweldig aan. 
We missen hem nog steeds. 
 
 
 

Omdat wij nog steeds niet weten wat Bink nu gehad heeft hopen wij dat er iemand is die dit 
leest bij wie dit bekend voorkomt. Ons kan vertellen wat de oorzaak eventueel is geweest. 



                                                                                        

  Pagina 22 

 

 

In memoriam ………….Charly 
 
Eind 2009 kwam Charly aan in het asiel. Hij had 3 jaar eerder zijn baasje verloren met wie hij heel veel ondernam.  
De vrouw des huizes was best gek met Charly maar de zoon des huizes was er minder van gediend. En die won. Charly 

verdween voor 3 jaar in de garage, kreeg zijn voer en drinken en dat was 
het dan. Nogal een overgang voor hem … 
Na 3 jaar  werd Charly op 9,5 jarige leeftijd naar het asiel gebracht.  
Hij zag er niet uit … overal kale plekken! Gelukkig meldde zich Silke en 
man die waren meteen verliefd op hem. En wij wisten: hij kan werkelijk 
geen beter thuis vinden dan daar! 
Dat vond het asiel (waar ze goed voor hem zorgden) ook en Charly mocht 
worden opgehaald.  
 
Charly bleek een probleem met zijn schildklier te hebben. Met medicijnen 
knapte hij op. Al snel ging het heel goed met Charly en draaide hij lekker 
mee in het dagelijks leven.  Heeft nog een tijdje een vriendin Julia gehad 
na haar overlijden is hij alleen gebleven. Het leven van Charly was goed.  

Op kerstavond 2012 ontvingen we een bericht : 
“Charly ligt op dit moment op de operatietafel. Er moet een grote, kwaadaardige levertumor verwijderd worden” 
De operatie goed geslaagd, geen uitzaaiingen ....  Ook hier herstelde Charly weer van. 
 
Tot we dit bericht ontvingen: 
5 september 2013: Mein Goldbär 
 
Der Herbstwind weht nicht mehr durch dein langes 
Haar, und keine Spuren mehr im Sand von dir.  
Jetzt bist du der Wind im Haar und deine Spur führt in 
unser Herz. 
 
Heute hat er uns verlassen, unser blonder Bär mit dem 
sanften Wesen und dem großen Herzen. Er war unser 
Charming-Boy, unser Goldbär, der bis zum Schluß 
stoisch alles ertrug. Er hat so gekämpft, aber nun ging 
es nicht mehr. 
 
Er ist zur Regenbogenbrücke gegangen zu seiner 
Freundin Julia und hat uns und unseren Babybären 
allein gelassen. 
 
Leb‘ wohl, mein Goldbär und gute Reise – nun geht es Dir wieder gut. 
 
Wir sind sehr traurig  
Silke, Michael und Babybär LaFaye  
 
 
Vertaling: 
De herfstwind waait niet langer door je haren ,en er zijn geen sporen meer in het zand van jou. 
Nu ben je de wind in de haren en je spoor leidt naar ons hart. 
 
Vandaag, heeft hij ons verlaten, onze blonde beer met zijn zachte karakter en een groot hart. Hij was onze Charming-
Boy, onze Gouden Beer, die stoïcijns alles tot het einde doorstaan heeft. Hij heeft zo gevochten, maar nu ging het niet 
meer. Hij is naar de regenboogbrug gegaan, naar zijn vriendin Julia en liet ons en onze baby beer alleen achter. 
 
  ‘Vaarwel, mijn goede en gouden Beer  - nu gaat het met jou weer goed.’ 
 
Wij zijn erg verdrietig, 
Silke, Michael en babybeer LaFaye 
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Op de koffie bij …………. 
 
Als bouviersupporters zijn wij zeer benieuwd hoe het gaat met de door onze bemiddeling herplaatste bouviers en hun 
nieuwe baasjes. 
Naast de vele mailtjes welke ons bereiken en waarvan wij U berichten in de rubriek “ Hoe is het met …” putten wij ook 
veel informatie uit de directe contacten met de nieuwe baasjes. 
Het bezoeken van de herplaatsbouviers en hun nieuwe baasjes completeert daarbij ons beeld. 
 
Boef die nu Boy heet en bij Puck. 
 
27 augustus … vandaag ben ik (Jantina) naar Boy geweest om te kijken hoe het met hem 
gaat en om hem eens lekker te kortwieken.  
Boy zit bij mensen die al eerder een herplaatsboefje via ons hebben gehad, ook Boy 
genaamd. Anderhalf jaar geleden hebben zij blonde Boy uit het asiel Hengelo 
geadopteerd. Boy was al bijna 10 jaar maar nog goed gezond.  
Toen Boy de respectabele leeftijd van 12 jaar was gepasseerd begon hij te kwakkelen. Zijn 
gezondheid ging rap achteruit en de baasjes hebben moeten besluiten om hem in te laten 
slapen want hij had een flinke tumor in zijn keel. 
 
Na enige tijd kwam de wens dat er toch wel weer een bouvier moest komen…. En liefst nu 
iets jonger…. De mensen hielden van wandelen en met oude Boy ging dat niet zo goed 
meer. Toen kwam Boef bij ons in de herplaatsing, 3 jaartjes jong dus in de bloei van zijn 
leven …Er werd contact gelegd en al rap kon Boef verhuizen naar Enschede. Zijn naam 
werd al gauw veranderd in Boy want dat lag zo lekker op de tong. 
 
Dolgelukkig zijn ze met Boy, een levenslustige Boef, ietwat aan de zware kant, maar door de wandelingen met de 
baasjes is meneertje al heel wat afgevallen. 
 

 Ik werd ook vrolijk begroet door deze enorme joekel van een boef. Gelijk werd mij de bal 
gebracht… SPELEN?? Nou ff wachten, eerst koffie…. Na de koffie ff lekker met de bal 
gespeeld en toen hups… op tafel. Hij zag er goed verzorgd uit ondanks zijn dikke vracht 
haar. De vraag kwam of ik wel een “snoetje” bij me had want hij wilde nog wel eens even 
happen als je bij zijn poten kwam. Nou, ik heb wel altijd een snoetje bij me maar in principe 
gebruik ik die niet…. Eerst maar eens zien hoe het gaat… en braaf dat ie was …. Hij liet alles 
met zich doen, ja, ook de poten. Boy is mooi geworden. 
 
Ondanks dat hij op een flatje woont is hij tevreden en vrolijk. Hij heeft een grijze roodstaart 
papegaai die lekker de hele dag tegen hem aan kletst. Regelmatig gaat hij met de baasjes 
naar het naastgelegen stadspark waar hij lekker los loopt ( al durft G. dat niet zo goed als 
zijn vrouw C.) Hij is vriendelijk naar andere honden toe, naar mensen toe … nou wat wil je 
nog meer…. Wij wensen G. en C. heel veel jaren van geluk en plezier met Boy! 
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Nu wil het feit dat PUCK, een teefje van toen 1,5 jaar die we in januari 2012 
hebben herplaatst, praktisch de buurvrouw van Boy is …. Dus je raadt het al… 
daar ook maar even lekker op de koffie geweest….  
 
Ook met Puck gaat het heel goed. Zij woont samen met hondenvriendinnetje 
Lotte, de Tibetaanse terriër…  
 
De baasjes hebben wel heel wat te stellen gehad met Puck… Puck was namelijk 
bij haar vorige baas nooit binnen geweest … veel in een kennel geleefd… en nu 
mocht ze lekker bij haar nieuwe baasjes in huis zijn. Maar ze wilde de boel nog 
wel eens even flink op de kop zetten als haar baasjes er niet waren. Dus op 
advies van onze gedragsdeskundige Bert Smallenbroek werd een bench aangeschaft… dat was een schot in de roos. De 
bench staat nog steeds in huis want Puck is er dol op… ook al blijft nu het deurtje gewoon open staan. 
 
Puck is onlangs gesteriliseerd en ontwikkeld ietwat een buikje, dus ze is nu even op dieet. Puck is wel heel erg alert als 
ze de kat van de buren door de schutting ziet of hoort en vogels opjagen achter het huis is ook een erg leuke 
bezigheid…Verder gaat het super goed met haar !  
Ook deze baasjes wensen wij nog heel veel gelukkige en gezonde jaren samen !! 

 

                            
 

Help, mijn hond heeft een TIA!  
 
Gisteren was Fikkie nog helemaal in orde, maar hij is plots met een scheef koppie gaan lopen. Zijn ogen maken rare 
bewegingen en hij heeft ook al enkele malen gebraakt. Nu kan hij niet meer lopen, hij valt direct om. Het beeld lijkt in 
eerste instantie zeer ernstig, vooral omdat we de ziekten van onze dieren vaak reflecteren naar de aandoeningen bij de 
mens, waarbij we bij dit soort symptomen vaak als eerste denken aan ernstige aandoeningen zoals een herseninfarct of  
bloeding. Maar dergelijke aandoeningen komen bij dieren zelden voor. 
Een neurologisch onderzoek leidt snel tot de diagnose: Geriatrisch Vestibulair Syndroom.  
 
Bij oudere honden komt deze aandoening regelmatig voor. Dit ziektebeeld uit zich in 
een scheve stand van de kop. Dit komt door schade aan het evenwichtsorgaan 
(vestibulaire systeem). Omdat bij mensen een TIA of een hersenbloeding zich vooral uit 
in een halfzijdige verlamming, wordt vaak ten onrechte geconcludeerd dat het bij de 
hond (of kat) ook om een dergelijke aandoening gaat. Alhoewel ernstigere aandoeningen 
zoals een hersenbloeding inderdaad vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken is dat 
maar zeer zelden het geval bij honden. In verreweg de meeste gevallen gaat het dan ook 
om het geriatrisch vestibulair syndroom.  In de letterlijke betekenis is een 
hersenbloeding immers enkel en alleen een bloeding in de hersenen, en het vestibulaire syndroom speelt zich niet in de 
hersenen af. Helaas wordt deze verkeerde en te sombere diagnose vaak bij de kat of hond gesteld, soms met alle 
gevolgen van dien. 
 
Daarom willen wij u graag over deze aandoening informeren. 
De oorzaak van dit ziektebeeld is niet bekend. Men denkt dat het te maken maken heeft met een ontsteking van de 
zenuwen die het binnenoor met de kleine hersenen verbinden. 
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Klachten 

• Een plotseling optredende scheve kopstand 
• Evenwichtsstoornissen 
• Een wiebelige, onzekere gang bij het lopen. Soms valt de hond ook om 
• Ongecontroleerde snelle bewegingen van de oogbol (nystagmus). De pupil beweegt horizontaal of in een cirkel. 
• Misselijkheid, braken en verminderde eetlust 

 
Onderzoek  
 
Als uw hond dergelijke kenmerken vertoont, zal de dierenarts een uitgebreid algemeen lichamlijk onderzoek doen.  
Het is belangrijk om andere oorzaken van een scheve kopstand en evenwichtsproblemen uit te sluiten. Andere oorzaken 
zijn bijvoorbeeld aandoeningen in de (kleine) hersenen zoals tumoren. Bij een tumor, zullen er naast de eerder 
beschreven verschijnselen vaak andere symptomen opvallen, zoals algemeen ziek zijn, verlamming van de 
aangezichtsspieren en het Horner syndroom, met het kenmerkende symptoom dat één pupil groter is dan de andere. 
Een andere mogelijkheid is midden- of binnenoorontsteking. Deze infecties komen iets vaker voor. 
 
Indien de symptomen wijzen op het geriatrisch vestibulair syndroom, wordt aanvullend onderzoek voor meer zekerheid, 
zoals röntgenologisch onderzoek, meestal uitgesteld, omdat de verschijnselen van dit syndroom binnen enkele dagen 
zullen afnemen. Indien de symptomen niet snel verbeteren, is verder onderzoek nodig om andere oorzaken van de 
scheve kopstand geheel uit te kunnen sluiten. 
  
Behandeling 
 
Behandeling is niet meestal niet nodig. Zonder behandeling zullen de symptomen binnen 2-3 dagen verminderen. Indien 
er onvoldoende vooruitgang is na 72 uur zal de dierenarts verdere neurologische onderzoeken uit kunnen voeren. 
Eventueel kunnen er medicijnen tegen de misselijkheid worden gegeven. De meeste honden vinden het wel fijn als zij 
op een rustige donkere plek kunnen liggen.  
 
Prognose 
 
Veel honden leren binnen 1 tot 2 weken de afwijking te compenseren en kunnen verder een normaal leven leiden. Een 
herhaling van het geriatrisch vestibulair syndroom komt niet vaak voor. Wel kan het zijn dat de hond permanent een 
min of meer scheve kopstand houdt of last blijft houden van een wat onzekere gang bij het lopen.  
Het is per hond verschillend hoe snel ze opknappen en ook wat ze eraan overhouden. Veel honden houden er niks aan 
over maar zeker niet allemaal. 
Oude honden hebben vaak een slechte prognose en zullen dan toch nog geëuthanaseerd worden. Dit heeft meer te 
maken met de eigenaar, leeftijd van de hond en de problemen die geriatrisch vestibulair syndroom geeft. Het is niet 
leuk om te zien dat de hond bv. in de eigen urine en ontlasting ligt als de hond niet kan lopen of overal tegenaan loopt 
(vaak zien die oudjes toch al minder) en de daarbij behorende onzekerheid. Dit lijken problemen waar je overheen kunt 
stappen, maar niet ieder baas kan dat.  Het is wel het proberen waard. Laat het van de hond afhangen, kijk hoe het 
herstel is. Meestal loopt het niet goed af als ze de eerste 24 uur niet flink opknappen.  
 
Samenvatting 
 
Het beeld lijkt in eerste instantie altijd zeer ernstig, vooral omdat we de ziekten van onze dieren vaak reflecteren naar 
de aandoeningen bij de mens, waarbij we bij dit soort symptomen vaak als eerste denken aan een herseninfarct of 
hersenbloeding. Maar dergelijke aandoeningen komen bij dieren zelden voor. En in bepaalde gevallen, zoals bij een 
tumor, zullen er naast de eerder beschreven verschijnselen vaak andere symptomen opvallen, zoals algemeen ziek zijn, 
verlamming van de aangezichtsspieren en het Horner syndroom, met het kenmerkende symptoom dat één pupil groter 
is dan de andere. Dus vóór er bij een scheve kopstand een te sombere diagnose wordt gesteld moet eerst vast staan 
dat daar geen sprake van is en dat de meest waarschijnlijke oorzaak het Geriatrisch vestibulair syndroom is. 
Zonder behandeling zullen de symptomen binnen 2-3 dagen verminderen. Eventueel kunnen er medicijnen tegen de 
misselijkheid worden gegeven. Veel honden leren binnen 1 tot 2 weken de afwijking te compenseren en kunnen verder 
een normaal leven leiden, maar er zijn ook honden die niet genoeg herstellen en als nog geëuthanaseerd worden. 
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Bouviersupporterswandeling 15 september 2013 
 
Op 15 september stond de evenementendag van de Nederlandse bouvierclub op de agenda. Wij verheugen ons altijd 
enorm op deze dag, want het is zo’n heerlijke ongedwongen dag waarop je veel bouvierliefhebbers treft. Onze stand 
trekt ook altijd veel bezoekers. Dus ook voor dit jaar hadden wij leuke activiteiten in petto voor de bezoekers. Dat 
beloofde dus weer hilarisch te worden. 
Totdat we 1,5 week ervoor het bericht ontvingen van de secretaris van de NBC….  
De evenementendag ging NIET door i.v.m. te weinig deelnemers voor de show…….. OHHHHH WAT NU ?????? 
 
Al snel kwam het idee naar voren voor een alternatief en dat werd een wandeling. WAAR?? Nou zullen we de Ginkelse 
Heide in Ede nog maar een keertje doen? Vorig jaar hebben we deze wandeling ook al een keer gedaan, maar toen in de 
stromende regen onder de geweldige (bege) leiding van 2 gidsen, Hanneke en Christina ! 
 
De uitnodiging werd verstuurd en binnen no time hadden we weer een leuke 
groep bij elkaar. 21 personen met 16 boefjes hebben zich aangemeld. Aangezien 
Hanneke en Christina vanwege hun vakantie niet aanwezig konden zijn hadden 
we een leuke route van de ANWB uitgeprint.  
 
We hoopten op mooi weer dit keer…. Dat was nog wel even spannend, want de 
hele week kwam het met bakken uit de lucht. Maar gelukkig … de weergoden 
waren ons goed gezind. Het zonnetje scheen en er zou pas tegen de avond 
regen komen. 
 
Om 11.15 vertrok de stoet vanaf het verzamelpunt. Op de heide was druk met 
andere wandelaars en hun honden. Maar het is losloopgebied dus dat was een 
gezellige boel. We volgden keurig netjes de route van het papiertje…,helaas, na ruim een kwartier waren we het spoor 
al bijster… ( vrouwen en kaart lezen is toch niet zo’n goede combinatie?)  
  

        
 
Maar daar kwam het verlossende telefoontje: “Hoi met Hanneke, wij zijn al terug van vakantie en fietsen nu op de 
Ginkelse heide, maar kunnen jullie niet vinden, waar zitten jullie?” Yes, onze redders in nood….. 
Inderdaad waren we gelijk aan het begin al verkeerd gelopen… op de vijfsprong al de verkeerde afslag 
genomen…Hanneke en Christina zetten ons weer op het juiste spoor en het was een heerlijke wandeling. 
  
De wandeling werd afgesloten met een heerlijk picknick op het eindpunt. We hadden van allerlei lekkere hapjes en 
drankjes meegenomen. Deze gingen er in als koek. Er werd lekker nog even bij gekletst en de boeven konden zich nog 
prima vermaken in de zandbak….. 
 
Het was leuk om weer zoveel nieuwe en oude bekenden te ontmoeten. Wij bedanken iedereen voor de deelname en de 
gezellige dag. Een speciaal woord van dank voor Hanneke en Christina die ons uit de brand hebben geholpen met de 
route, anders hadden we waarschijnlijk nog heel lang op de heide rondgezworven….. 
En ja…. ook zijn we het zonnetje zeer dankbaar…..het was super wandelweer!  
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Alle foto’s vindt u hier http://www.bouviersupporters.nl/zomerwandeling.htm 
 
Noteer vast in uw agenda: 
  
Onze volgende wandeling staat gepland voor 8 december 2013….. dit is onze traditionele 
midwinterwandeling in samenwerking met de midwinterhoornblazers.  
Start: 12.00 uur 
Locatie: het natuurgebied ’t Lankheet tussen Haaksbergen en Eibergen! 

Deze foto’s zijn gemaakt door Vera. 
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Speciale aandacht voor Argos en Arpad 
 
Van onze Duitse collega’s van de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres ontvingen wij het verzoek om aandacht 
te vragen voor Argos en Arpad. Zij zijn 11 jaar en verblijven al enige tijd in een opvang in Duitsland. Voor hen wordt 
een laatste thuis gezocht. 

 
 

Opa Argos en Opa Arpad zoek een nieuwe thuis. 
 
De beide broertjes zijn 11 jaar oud en hebben tot op heden altijd in een kennel geleefd. Beide honden zijn met andere 
honden zeer sociaal, alleen onderling niet. Daarom zoeken we voor ieder apart een nieuw thuis. 
Momenteel hebben we beide honden bij 2 pleegadressen ondergebracht waar ze lekker worden verwent. Ze genieten 
zeer van alle aandacht en liefde die ze krijgen. 
Beide honden moesten geschoren worden en zijn bij de dierenarts geweest. De dierenarts heeft alleen wat staar kunnen 
ontdekken en misschien een beetje doofheid maar kon verder concluderen dat ze gezond zijn. 
Nieuwsgierig ontdekken onze opaatjes de nieuwe wereld en ze passen zich heel goed aan in de nieuwe omgeving. En 
dat terwijl ze helemaal niets kenden omdat ze in een kennel leefden. 
  
We zijn erg blij dat we al wel donateurs voor beide heren gevonden hebben echter een definitief nieuw warm mandje 
zou helemaal fantastisch zijn. 
  
Door hun leeftijd zijn ze wel rustig maar ze zijn zeer nieuwsgierig en willen graag overal bij zijn. Ze zijn zeer sociaal met 
andere honden en katten. Kleine kinderen konden we helaas nog niet testen. 
We zoeken een rustige omgeving waar veel tijd voor hun is en waar lekker geknuffeld wordt. 
 
Heeft u belangstelling voor een van beide neem dan contact op! 
 
Per mail : info@bouviersupporters.nl  of  info@ig-bouvier-des-flandres.de 
Of  per telefoon : 
Jantina op 06 82001851, Marian op 0049 2822 977956  of de IG op 0049 (0) 171-7435862 
 

                 Arpad                                                                       Argos voor het trimmen 
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Een mooie dag met een bijna fatale afloop. 
 
Op een zonnige, niet al te hete, zomerse dag in augustus gingen Jantina, haar man en hun 2 
boeven Reza en Zandor een dag naar het strand in Noordwijk. Zij hadden daar met vrienden en 
hun Bouvier afgesproken. 
Honden hebben lekker gehold en gezwommen. Vooral Zandor kon geen genoeg krijgen van het 
apporteren van balletjes uit de zee waarbij de golven over hem heen gingen en hij dus flink wat 
zoutwater binnen kreeg. 
Zandor is altijd al wel een beetje misselijk en aan de dunne door dat zeewater. Natuurlijk heeft 
Jantina altijd vers zoet water mee, maar hij weigert dat te drinken op het strand.  

 
 
In de middag werd Zandor ineens niet goed. Zijn 
ogen werden heel raar, hij draaide ze helemaal 
weg dat werd later steeds erger en hij liep ook 
raar. 
Snel zijn ze in de auto gestapt en hebben onderweg vast hun dierenarts 
(Anoek) gebeld. Toen ze bij haar waren ging het al wel ietsje beter met 
hem. Zandor heeft waarschijnlijk een zoutvergiftiging opgelopen. 
Anoek heeft Zandor meteen spuiten gegeven en zalf voor zijn ogen.  
Enkele dagen later was Zandor weer helemaal opgeknapt. 
 
 
 
 

Gelukkig is het met Zandor goed afgelopen, maar een hond kan van zoutvergiftiging nierproblemen en zeer ernstige 
neurologische problemen krijgen. Zoutvergiftiging kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Denk maar eens aan de films 
over schipbreukelingen die uitdrogen en daarna sterven nadat ze zoutwater gedronken hebben. 
  
Zout werkt irriterend op het slijmvlies van het maag-darmkanaal. Als het zout in de maag blijft zitten wordt het 
opgenomen door het bloed. Hierdoor wordt het natriumgehalte in het bloed te hoog. Het bloed gaat water onttrekken uit 
de cellen van de organen, dit kan leiden tot uitdroging van de cellen. Als dat met de hersencellen gebeurd ontstaan de 
neurologische problemen. 
 
Anoek vertelde ook dat mensen nog steeds hun hond zout geven om te braken als ze iets verkeerds hebben gegeten 
NOOIT DOEN!! Dit is erg gevaarlijk! Vooral als de hond niet gaat braken.  
De opname van zout kan al schadelijke gevolgen hebben vanaf 1,9 gram per kilogram lichaamsgewicht. Een 
opname van 3,7 gram per kilogram lichaamsgewicht is een dodelijke dosis. (Een eetlepel zout is ongeveer 
16,5 gram) 

 
Wat zij ook vertelde is dat er nog veel meer producten die voor menselijke consumptie geschikt zijn gevaarlijk voor 
honden zijn.  
 
Levensgevaarlijke producten voor uw hond. 
 
De volgende producten moet u absoluut niet geven aan uw hond, deze kan er ziek van worden of in het ergste geval 
zelfs aan dood gaan. 
 
Chocolade 
Chocolade is een van de gevaarlijkste dingen voor honden. Het grootste probleem is dat de 
meeste honden wel helemaal weg zijn van chocolade en zij het vaak makkelijk van de tafel 
kunnen pakken. De giftige stof is theobromine, de hoeveelheid is verschillend per soort 
chocolade (in bakkerschocolade en puur zit het meeste en in wit het minste). Het heeft een 
effect op de hartspieren van de hond, deze kan sneller en onregelmatig worden (en in het 
ergste geval zelf leiden tot een hartstilstand).  
Tegen theobromine bestaat geen antigif, de behandeling bestaat uit het ondersteunen van het 
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lichaam bij het verwerken van de gevaarlijke stoffen en het bestrijden van de symptomen. Verschijnselen kunnen zo’n 
drie tot vier dagen blijven bestaan omdat het lang duurt voor de giftige stoffen zijn afgebroken. 
Overigens is er naast chocolade zelf nog een bron van mogelijke cacaovergiftiging: cacaodoppen die in tuinen gebruikt 
worden deze bevatten ook theobromine en kunnen vooral voor honden aantrekkelijk zijn om op te eten! 
 
Uien 
Ui en alle groenten uit de `Ui familie´ zijn niet goed voor honden. Zij bevatten bepaalde stoffen die uiteindelijk omgezet 
worden in zogenaamde oxidanten. Deze oxidanten kunnen de rode bloedcellen beschadigen. 
Als de rode bloedcellen eenmaal beschadigd zijn, krijgt het dier bloedarmoede en neemt het zuurstoftransporterend 
vermogen van het bloed af. Bij honden is 15 tot 30 gram per kg lichaamsgewicht al schadelijk.  
De giftige stoffen kunnen niet onschadelijk worden gemaakt door verhitting of drogen, ook gedroogde of gebakken 
uitjes zijn dus gevaarlijk!  
Er bestaat geen specifieke behandeling: in sommige gevallen is een bloedtransfusie nodig.  
 
Druiven & Rozijnen 

Druiven en in de gedroogde vorm rozijnen zijn erg gevaarlijk voor honden. Waarom druiven en 
rozijnen giftig zijn voor honden is onbekend en ook de gevoeligheid lijkt sterk te variëren tussen 
honden. Er zijn vermeldingen van een giftige werking vanaf ongeveer 20 gram druiven per kg 
lichaamsgewicht, bij rozijnen kan dit al vanaf 3 gram per kilo lichaamsgewicht zijn. Ook 
voedingsmiddelen waarin druiven of rozijnen verwerkt zijn, zoals krentenbrood en rozijnencakes, 
kunnen dus problemen veroorzaken!   
Braken en diarree zijn de eerste tekenen van vergiftiging met druiven of rozijnen en dit treedt 

meestal op in de eerste 6 tot 12 uur na de opname. Andere verschijnselen zijn sloomheid, niet eten, buikpijn, zwakte, 
uitdroging, veel drinken en rillen. Binnen 24 tot 72 uur na de opname kan acuut nierfalen ontstaan, met een daling van 
de urineproductie tot gevolg. Wanneer er geen urine meer wordt geproduceerd, zijn de vooruitzichten slecht en wordt 
meestal gekozen voor euthanasie. 
 
Alcohol 
Alcohol is vergif. De lever van de hond kan hier nog slechter tegen dan de lever van de mens. Het is eigenlijk wel 
logisch dat alcohol slecht is voor honden. Alcohol kan bij de mens immers ook veel schade aanrichten in het lichaam. 
Aangezien honden een kleiner lichaam hebben, treed er bij hun veel sneller schade op. Vooral de lever is erg gevoelig 
voor beschadiging. Maar alcohol kan tevens diarree, braken, ademhalingsproblemen en coma veroorzaken. In het ergste 
geval kan een hond overlijden na het drinken van alcohol. Tevens is de hop die in bier zit slecht voor honden, deze kan 
zorgen voor een steeds hogere lichaamstemperatuur.  
 
Tomaten bladeren en stammen 
De groene delen van de tomatenplant bevatten solanine. Zowel voor de mens als voor honden zijn deze giftig. Tomaat 
zelf is niet giftig. 
  
Noten 
Veel noten zijn giftig voor honden, vooral de Macadamia en de Pinda zijn gevaarlijk. 
Pinda's kunnen leiden tot (ernstige) diarree maar kunnen ook een heftige allergische 
reactie geven die zelfs fataal voor de hond kan worden. Op noten kunnen (giftige) 
schimmels zitten waar honden erg ziek van kunnen worden. Macadamianoten staan 
erom bekent dat ze problemen zoals braken, verhoging, wankelende zigzaggang en 
sloomheid kunnen geven. Maar ook walnoten moeten vermeden worden omdat ze een 
hond ernstig ziek kunnen maken. Daarnaast bevatten (bijna alle) noten een hoog 
gehalte aan fosfor, wat blaas- en nierstenen kan veroorzaken . 
 
Avocado 
Zowel het vruchtvlees, de pit als de schil zijn niet goed voor uw hond. Die bevatten het giftige vetzuur persine. Persine 
kan leiden tot alvleesklierontsteking, ademhalingsproblemen en vochtophopingen in vitale organen zoals longen en hart 
maar ook in de buikholte. 
 
Fruit pitten 
Het eten van het klokhuis van een appel of andere pitten van fruit kan giftig zijn wanneer er blauwzuurgas vrijkomt.  
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Rauw varkensvlees 
Het eten van rauw varkensvlees kan voor honden dodelijk zijn. Varkens kunnen een virus bij zich dragen die de ziekte 
van Aujeszky (ook wel Pseudorabiës genoemd) veroorzaakt. Symptomen die bij deze virusziekte horen zijn kwijlen en 
agressief gedrag waarna ze uiteindelijk zullen sterven. Geef uw hond daarom nooit rauw varkensvlees, zelfs geen klein 
stukje, er kan altijd een risico bestaan dat het vlees besmet is. Mensen zijn ongevoelig voor het virus. 
 
Xylitol 

Xylitol wordt gebruikt als kunstmatige zoetstof in snoep, kauwgom, tandpasta en 
sommige producten voor diabetici. Bij honden heeft xylitol een andere werking dan 
bij de mens. Het zorgt ervoor dat er veel insuline in de bloedbaan wordt 
vrijgegeven, waardoor de hoeveelheid suiker in het bloed flink daalt. Al vanaf een 
half uur na inname geeft dit symptomen als braken, zwakte en slapheid, toevallen, 
leverfalen en coma, waarna de hond kan overlijden. Als men de inname direct 
opmerkt, kan het zin hebben de hond te laten braken, maar alleen als er nog geen 
symptomen zijn. Door regelmatig kleine maaltijden te geven of een 
suikersupplement kunnen symptomen bij een kleine inname soms voorkomen 

worden, doordat op die manier de afname van de hoeveelheid suiker in het bloed wordt tegengegaan. 
 
Verder komen er vergiftigingen voor door medicijnen en bestrijdingsmiddelen. 
 
Medicijnen: 
Voor mensen bedoelde medicijnen kunnen voor dieren erg gevaarlijk zijn. Het is daarom van groot belang om nooit 
zomaar uw eigen medicijnen of pijnstillers aan uw dier te geven! Zorg ervoor dat medicijnen veilig opgeborgen zijn 
zodat uw huisdier er niet bij kan. Pas op met medicijnen in uw handtas. 
Paracetamol is voor honden giftig vanaf zo’n 100 tot 150 mg per kg lichaamsgewicht. Bij honden ziet men braken, 
diarree en sufheid en kan leverfalen optreden, meestal na een dag of twee. Bel onmiddellijk uw dierenarts als uw hond 
paracetamol binnen heeft gekregen, want alleen bij snelle behandeling is er kans op herstel. Er bestaat een antigif dat 
gebruikt kan worden bij paracetamolvergiftiging. Deze stof moet tot twee dagen lang regelmatig gegeven. 
 
Permethrin wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen insecten zoals vliegen en vlooien. Het zit in sommige anti-
vlooienmiddelen. De gevoeligheid voor deze stof verschilt sterk tussen diersoorten. 
Muizen- en rattengif 
In gif tegen muizen en ratten zijn zogenaamde coumarinederivaten verwerkt. Deze zijn erg giftig doordat ze de 
bloedstolling tegengaan. Bovendien werken ze lang. Vooral bij honden worden vergiftigingen gezien. Uiteraard is deze 
stof ook voor andere knaagdieren dodelijk.  
Soms zijn andere stoffen verwerkt in rattengif, zoals strychnine. Strychnine is in Nederland niet meer geregistreerd als 
rattengif en mag dus eigenlijk niet gebruikt worden. 
Slakkengif 
In slakkengif zit meestal metaldehyde verwerkt. Dit is erg giftig voor huisdieren, vooral voor honden, maar ook voor 
bijvoorbeeld katten en paarden. Alleen bij snel behandelen kan het dier weer herstellen.  
 
Antivries en koelvloeistof (ethyleenglycol) 
Alle dieren zijn gevoelig voor ethyleenglycolvergiftiging, maar honden zijn het vaakst slachtoffer. 
Antivries heeft een voor honden onweerstaanbare zoete geur en smaak. Ethyleenglycol wordt in het 
maag-darmkanaal snel opgenomen. In de lever wordt het omgezet in een oxalaat. In de nieren 
wordt dit geconcentreerd, waardoor calciumoxalaatkristallen ontstaan, die er neerslaan en de nieren 
beschadigen. 
 
Daarnaast zijn er veel tuin- en kamerplanten die giftig zijn, helaas teveel om op te noemen. 
Natuurlijk moet u er ook op letten dat honden geen verpakkingen plastic of aluminiumfolie binnen 
krijgen wanneer ze voedsel tot zich nemen waarin dit verpakt is. Dit kan verstikking, of darm- en 
maagproblemen veroorzaken, met interne bloedingen als gevolg. 
 
Heeft uw hond toch iets opgegeten wat schadelijk of giftig voor hem is, neem altijd direct contact op met een 
dierenarts. Hij of zij kan u actuele en vooral belangrijke informatie geven wat u moet doen. Ook bij twijfel altijd contact 
opnemen met de dierenarts, het kan een leven redden! 
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Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren 
 
Enige tijd geleden kregen wij de vraag of wij voor een hond voor enkele maanden opvang hadden. 
Na een oproep op onze website en Facebook meldde zich iemand die de hond wel wilde opvangen. 
Om alles goed te regelen is er een contractje opgesteld. Daarbij kwam ook de aansprakelijkheid ter 
spraken. Wie is er aansprakelijk wanneer de hond schade zou veroorzaken in die tijd? 
Daarop ontstond er een levendige discussie binnen het team over verzekeren en aansprakelijkheid 
als er wat gebeurt, als de hond schade toebrengt. Zo vertelde Jantina dat hun Reza een Audi TT 
heeft aangevallen en voor ruim € 2500,00 schade heeft veroorzaakt. Gelukkig hebben zij een 
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) die de schade betaald heeft.   
Let op: dit is GEEN WA-verzekering die is voor motorvoertuigen! 
 
Deze aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is niet wettelijk verplicht. 
Deze verzekering dekt schade die u of uw gezinsleden (of uw huisdieren) aan andere mensen toebrengen. 
Maar is dat wel altijd zo? 
 

Bij elke schade die ontstaat bijvoorbeeld het simpele omstoten van een vaas, de hond bijt 
een broek kapot, kind mikt limonade over duur fototoestel, maar ook onverhoopte 
letselschade als je met de fiets iemand aanrijdt, wordt door de verzekeringsmaatschappij 
naar alle van toepassing zijnde brokjes informatie gekeken. Er wordt een afweging 
gemaakt of iets volgens de wet wel of niet aansprakelijkheid oplevert en of er een polis 
uitsluiting van toepassing is.  
Er is een groot verschil tussen aansprakelijk voelen en het volgens de wet ook zijn. Dat 
werkt twee kanten op. Soms voelt u zich aansprakelijk / schuldig maar bent u het niet, 
soms voelt u zich niet aansprakelijk (omdat u denkt dat de ander iets stoms deed) maar 
bent u het wel. Kan vervelend uitpakken als uw verzekering niet (alles) vergoedt. 

 
Honden en aansprakelijkheid. (eigenlijk te lezen "huisdieren" en aansprakelijkheid). 
Normaliter zijn de eigenaren van een hond (/huisdier) aansprakelijk conform de wet voor de dingen die hun hond doet. 
Globaal kun je zeggen dat als een hond "uit eigen beweging" iets doet wat anderen schade berokkent, de eigenaren 
volgens de wet aansprakelijk zijn en een beroep kunnen doen op hun verzekering. 
Denk aan situaties waarbij de hond bij het bezoek opspringt en er een bril beschadigd raakt of als de hond in 
enthousiasme in een broek bijt of bij anderen iets omver loopt. 
Voor de wet is de eigenaar diegene bij wie de hond woont, de persoon is die voor de hond zorgt, hem voert en zijn 
medische kosten betaalt. Op wiens naam de stamboom staat is voor de wetgever niet interessant. 
 
Er zijn voor wat betreft het wettelijk aansprakelijk zijn, nog wel wat aanvullende regels, al dan niet in combinatie met 
polisvoorwaarden. In hoeverre uw aansprakelijkheid wordt verminderd hangt af van de precieze omstandigheden.  
De volgende voorbeelden zijn alleen bedoeld om een indicatie te geven.  
 

• Als u de hond aanzet tot bijten wordt is dat niet geoorloofd en zal de verzekerings-
maatschappij niet betalen gezien uw opzet. 

• Er kan sprake zijn van een "medeschuld" bij de gedupeerde: als iemand uw hond aait 
terwijl u uitdrukkelijk aangeeft dat de hond bijt kan uw aansprakelijkheid verminderd 
worden. De maatschappij zal dan (mogelijk)niet alle schade betalen. De 
verantwoordelijkheid ligt deels bij het slachtoffer. Dit geldt weer niet als het 
slachtoffer een (jong) kind is. U wordt dan geacht nog beter in te grijpen door kind en 
hond uit elkaar te houden.  

• Als uw jonge pup bij familie uit logeren gaat en daar gebeuren op het dure tapijt wat ongelukjes wordt ook uw 
aansprakelijkheid verminderd. Diegene die op de pup past hoort te weten dat de pup nog niet zindelijk is en 
heeft de pup bewust in huis genomen. Hier is sprake van "risico-aanvaarding". 

• Als uw hond vastgebonden bij een winkel buiten op u wacht en hij bijt een omstander, bent u volgens de wet 
aansprakelijk. Hoe "dom" het gedrag van die omstander ook is. U en wij vinden dat dom gedrag, de wetgever is 
daar simpeler in: uw hond bijt, u bent aansprakelijk. Het is in deze situatie mogelijk/denkbaar dat u weliswaar 
aansprakelijk bent, maar dat de verzekeringsmaatschappij niets vergoedt, omdat uw gedrag als roekeloosheid 
kan worden aangemerkt.  
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In hoeverre uw aansprakelijkheid wordt verminderd, hangt dus van de precieze omstandigheden af. 
In letselschadegevallen kan het door uw zelf te betalen bedrag (zeker als uw verzekeringsmaatschappij niet alles 
vergoedt) in de duizenden euro’s lopen, zeker als er sprake is van letsel bij een kind.  

 
Het is ook wel handig om te weten dat als uw hond loslopend of aangelijnd, een 
verkeersongeval veroorzaakt, u zomaar aansprakelijk kunt zijn. Of er door de 
verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd is afhankelijk van diverse factoren. Als uw 
hond ongeoorloofd los werd uitgelaten gewoon binnen de bebouwde kom en de hond 
steekt plotseling over heeft u waarschijnlijk een probleem de verzekeringsmaatschappij zal 
niet uitkeren. U moet dan zelf voor de kosten opdraaien.  
Overigens is de standaardregel bij een hond die een andere bijt dat de eigenaren van de 
hond die bijt aansprakelijk zijn voor de schade aan het gebeten hondje.  

                                           Ook hierop kunnen uitzonderingen zijn.  
 
Afhankelijk van uw gezinssamenstelling kost deze verzekering tussen de € 40,- tot € 80,- euro per jaar. De gangbare 
hoogte van verzekerd bedrag is €1.000.000,- of daarboven. Heeft u nog een polis met een lager verzekerd bedrag, laat 
die dan aanpassen. 
Let erop dat als u kinderen heeft, dat de dekking van de polis daarop ook is aangepast en dat er geen eigen risico geldt 
voor schade die kinderen toebrengen aan derden. Ditzelfde geldt voor honden / huisdieren. 
 
Dan nog het volgende: 
De aansprakelijkheidsverzekering particulier vergoedt alleen schade veroorzaakt door honden die deel uitmaken van een 
particulier huishouden en als de hond als "huishond" wordt gehouden. Soms zit daar zelfs een beperking in aantal in!! 
Twee tot drie honden is doorgaans geen probleem, maar dit is beslist iets om even na te vragen bij de 
verzekeringsmaatschappij.  
 
Waarom is dat dan zo belangrijk? 
Zodra er met de hond wordt gefokt of deze wordt anderszins niet als pure huishond gehouden (denk bijvoorbeeld aan 
hondengeleiders) bent u nog steeds conform de wet aansprakelijk, maar zal de verzekeringsmaatschappij niet 
vergoeden!  
 
Als u op welke manier dan ook geld verdient aan of met een hond, wordt het 
als "bedrijfsmatig" beschouwd en vallen de/alle hond/ honden niet meer onder 
de dekking van de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Zorg dat u dan een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven hebt. Hoe 
hobbymatig u zelf het fokken ook ziet! Het gaat er dan niet om hoeveel u fokt, 
hoeveel u vraagt voor uw pups, maar puur het feit dat fokken door de 
verzekeringsmaatschappij gezien wordt als "bedrijfsmatig" en niet meer als 
particulier. Denk niet dat een maatschappij er niet achter komt. Via alle 
sociale media is het zo te achterhalen of iemand fokt. 
Nou zal dat bij een "hond stoot vaas om" wel meevallen maar bij grotere 
(letsel-)schades gaat een maatschappij echt op onderzoek uit. Dan zou het 
erop neer kunnen komen dat u een schade uit eigen zak moet betalen en dat zijn dan geen kinderachtige bedragen. 
Dan redt u het niet met honderden euro's als u pech heeft. 
 
Zo'n aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is niet alleen belangrijk voor het geval uw honden wat uithalen maar 
ook voor het geval u zelf in uw hoedanigheid als fokker iets fout doet en daarbij iemand schade toebrengt (materiële of 
letsel). 
 
Zo'n AVB (voor Bedrijven dus) hoeft niet meer te kosten dan een 100 - 150 euro per jaar en kan veel ellende 
voorkomen. 
 
Laat u door uw assurantietussenpersoon goed adviseren en geef dit soort dingen eerlijk aan. U gaat (ongetwijfeld) meer 
premie betalen, maar mocht er ooit echt iets gebeuren bent u tenminste verzekerd. 
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