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De herfst heeft inmiddels volop zijn intrede gedaan. Voor onze boefjes een prachtig 
seizoen waarin ze lekker kunnen racen door de gevallen bladeren. 
 
Het afgelopen kwartaal hebben wij weer 17 Bouviers aan een prachtig nieuw thuis 
kunnen helpen. Over het algemeen kunnen we snel herplaatsen, omdat we een lange 
wachtlijst hebben van mensen die een boef een tweede kans willen geven. In dit 
magazine willen wij u weer laten mee genieten van alle verhalen en foto’s die wij 
toegestuurd krijgen.  
 
In het vorige magazine deden wij een oproep voor een wandelmaatje voor Murat. We 
kunnen u melden dat dit is gelukt. We hebben 2 reacties mogen ontvangen en Murat 
gaat nu lekker een paar keer per week aan de wandel met zijn nieuwe wandelmaatjes. 
Dit gaat super, Murat kon na enige gewenning al lekker los lopen en hij geniet er 
enorm van en omgekeerd genieten zijn wandelmaatjes ook enorm van hem. Wij 
vinden het heel fijn dat we op deze manier zijn baasje kunnen voorthelpen en 
bedanken de beide personen dan ook dat zij zich spontaan gemeld hebben. 
 
In dit magazine kunt u ook het vervolg lezen van Rona ( nu Coca) en haar puppies. 
Het is leuk om te zien en te volgen hoe deze pups opgroeien tot geweldige honden. 
Ook met moeder Coca gaat het prima. 
 
Er kwam een heel leuk aanbod bij ons binnen van twee bouvierliefhebbers die graag 
een wandeling wilden organiseren en daarbij de Stichting Bouviersupporters in het 
zonnetje wilden zetten. Lees het verslag hiervan verderop in het magazine. 
 
Op 14 september waren wij uiteraard weer aanwezig bij de Evenementendag van de 
Nederlandse Bouvierclub. Bij onze stand konden mensen hersenwerkspelletjes 
uitproberen en hadden we uiteraard onze befaamde ballenbak weer mee. Menigeen 
hebben wij op ideeën kunnen brengen om eens wat anders te doen met hun boef. Met 
een beetje fantasie kun je hele leuke spelletjes bedenken.  Voor de evenementendag 
hadden 2 jonge meiden het idee bedacht om Loombandjes te maken en deze te 
verkopen voor 1 euro. De opbrengst zou ten goede komen aan de Stichting 
Bouviersupporters. De dames werden bij ons in de stand geïnstalleerd en ze hebben 
goed verkocht. Heel hartelijk bedankt voor dit geweldig leuke initiatief.  
 
Wij zijn inmiddels al voorzichtig bezig met de voorbereidingen voor onze wandeling op 
7 december in Haaksbergen. Natuurlijk zijn de midwinterhoornblazers weer aanwezig. 
Dit keer gaan we een andere route uitzetten. De uitnodiging hiervoor valt vanzelf bij u 
in de mailbox, maar noteer het vast in uw agenda.  
 
Wij krijgen best wel vaak vragen over bepaalde zaken en dit keer willen wij het fietsen 
met de hond onder de aandacht brengen. Hoe bouw je dit op, hoe kun je je hond het 
beste aan een fiets laten wennen etc…. lees verder op pagina 46. 
 
Hoe langer wij bezig met de Stichting hoe meer verdrietige berichten wij ook krijgen. 
Ook dit kwartaal hebben wij van een aantal herplaatsers afscheid moeten nemen. Wij 
wensen hun baasjes heel veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet. 
 
Een vast plekje in ons magazine gaat naar Mirjam Kooy met interessante artikelen 
over Homeopathie bij dieren. 
 
Wij wensen u weer veel leesplezier! 
 
Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters. 
3  oktober 2014 
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Wie vond een nieuw thuis in het 3de kwartaal 2014 

 
 

   

Mirco Brenda (Brinta) Diablo Kiva Mazarine (Maske) 

    

 

Chico Gizmo Reutje Tripel Timber 

  
   

Jill Tabby (Luna) Amber Stefke (Cody) Arca 

  
 

 
 

Shadow Jacky Mutte Rach Timia 

 
 

 
 

  

 

 

Emma Bora Yento Dana (Wana) Vasco 
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Activiteiten in 2014 
 
De Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclinics. Daarnaast 
nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club.  
 
In 2014 staat in nog op het programma.  
 
• Midwinterwandeling 7 december 2014 in de omgeving van Haaksbergen. 
 
Via de website, Facebook en het Magazine en zullen wij u op de hoogte houden. 
 
 

Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen 

periode een donatie gedaan hebben heel hartelijk bedanken.  
 
Net als elke vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Sinds 1 
januari 2012 heeft de Stichting Bouviersupporters de ANBI status. 
Uw gift aan de Stichting Bouviersupporters is daardoor een gift aan een erkend goed doel. 
 
Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een gift van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden (uiteraard binnen de daarvoor 
geldende regels). De belastingdienst houdt toezicht op het inkomsten en uitgave beleid van 
de ANBI-instelling. 
 
In het derde kwartaal van 2014 heeft de stichting Bouviersupporters ontvangen: 
 
Ontvangen van Vrienden en aan donaties                                 €   765,00 
Opbrengst van de activiteiten                                                  -    153,30 
                                                                                            -------------- 
Totaal                                                                                                                           €  918,30 
 
Daarvan is het volgende uitgegeven aan: 
 
Bijdrage aan de IG voor opvang Emma, Bolle, Bobby en Vasco         200,00 
Bijdrage in de medische kosten van 1 hond                                      45,00 
Kosten wandelingen en evenementendag t.b.v. honden en bazen       83,14 
Bankkosten                                                                                   40,60                                                                          
Megafoon                                                                                      21,50 
                                                                                               ------------ 
                                                                                                                                 -/ -  390,24 
                                                                                                                                      ----------- 
Reserve                                                                                                                      €    528,06 
                                                                                                                                     =======                                   
 
 
De bemiddeling is en blijft kosteloos. De vrijwilligers steken geheel belangeloos hun vrije tijd in het helpen van de 
honden en hun bazen. 
Wilt u een donatie doen, dan kan dat op IBAN NL82RABO01604492  t.n.v Stichting Bouviersupporters te Enschede - 
Haaksbergen. 
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Hoe is het met …………. 
In het afgelopen kwartaal kwamen er bij ons heel veel berichtjes binnen over herplaatsers. Hoe het nu met ze gaat, wat de ervaringen 
van de baasjes zijn. De meeste zijn erg leuk en enthousiast. Soms zijn de berichten wat minder, omdat er toch werk aan de winkel is om 
de betreffende bouvier op het juiste spoor te krijgen. Van al deze berichten genieten wij toch, omdat er hoe dan ook samen met de 
nieuwe huisgenoot iets moois van te maken is. Wij willen deze berichten, goed of minder goed, en in de woorden van de bazen zelf, 
graag met onze lezers delen. 
 
Baila 
 
Beste dames/heren,  
 

 
Allereerst wil ik jullie complimenteren met jullie clubblad. Dit lees ik met veel plezier. 
  
Verder heb ik van jullie een maand 4 geleden goede adviezen gehad over een 
bouvier genaamd Baila. Zij was 4,5 jaar als waakhond opgevoed en had geleerd het 
erf te bewaken maar ook mensen aan te vallen. Ook hebben we sterk het vermoeden 
dat zij behoorlijk geslagen werd. 
 
Inmiddels gaat het met Baila een stuk beter. In huis voelt zij zich thuis en is alleen 
nog wat brommerig als zij iets moet doen wat ze niet wil zoals bek afvegen na het 
eten. Helaas moet dat van ons maar dat doet ze nog steeds onder protest.  
  
Zij was erg angstig was toen zij bij ons binnen kwam en daar is nu niets meer van te 
merken. Wij kunnen bijna alles doen bij haar. Alleen aan haar achterpoten zitten 
blijft lastig.  
  
Verder durft zij nu te spelen en ligt sinds twee weken ook heerlijk op haar rug te 
rollen. We hebben nu een puber van inmiddels 5 jaar in huis. Geweldig om te zien. 
Ondeugend en speels wordt ze. Heerlijk. 
  
Het binnen komen van gasten blijft erg lastig. We houden haar nog steeds aan de 

riem als er mensen binnen komen en laten haar eerst rustig worden. Daarna even snuffelen aan diegene en als dit goed 
gaat laten we haar los. De mensen moeten niet onverwachts opstaan want dan probeert ze even de controle weer op te 
nemen en gaat staan van wat ga je doen???. 
  
Wij laten de mensen altijd een klein kluifje geven om haar de binnenkomst van mensen als positief te ervaren. We hebben 
de indruk dat dit werkt maar we zijn er nog lang niet. Een vriendin die regelmatig langs komt kan nagenoeg zonder 
problemen binnen komen. De eerste stapjes zijn gemaakt. 
 
Verder vindt ze het heerlijk om lekker op je schoot te hangen en achter haar oren gekroeld te worden.  
  
Wij zijn blij met haar en dat we de uitdaging zijn aangegaan om van haar een heerlijk speelse bouvier te maken. 
 
Ook heeft Baila de eerste (EG) puppy cursus afgerond. Dit hebben we gedaan om haar te laten socialiseren met mensen. 
Op advies van een trainer die bouviers africht.  Nu ze heeft van de 64 cursisten de vierde plaats gehaald en van de 320 
punten er 310 gescoord. Uitmuntend dus. Op naar de volgende cursus want ze vindt het erg leuk om te doen. 
  
 
We houden jullie op de hoogte en hopen over een paar maanden nog veel meer positief nieuws te melden. 
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Brenda nu Brinta 
 
Brenda geboren op  
26 maart 2014 is bij  
haar fokker terug – 
gebracht.  
Zij zou een epileptische  
aanval gehad hebben.  
Een nestgenootje heeft ook zo'n 
aanval gehad. Die heeft een maand  
medicijnen gebruikt en heeft nu nergens 
meer last van. 
 
Ook Brenda heeft nu 2 weken die medicijnen  
gehad en geen aanval meer. 
 
5 juli 2014 was de kennismaking en ze is meteen  
meegegaan.  
Ze woont op een boerderij, waar via stichting Bouviersupporters 
sinds 2010 herplaats Bouvier Rayza woont. 
 
9 juli 2014 
 
Brenda heet nu Brinta en loopt al los op het erf, keutelt lekker  
de hele dag achter de baas aan. 
Geen aanval gehad tot nu toe. Brinta vindt de paardjes leuk. 
 
 

  
 
 
 
28 september 
 
 
 
Het gaat erg goed met Rayza en Brinta. Brinta groeit hard. Ze heeft geen 
medische problemen. Samen hebben ze veel plezier. En ook het baasje geniet van 
die twee. 
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Dana nu Wana 
 
De anderhalf jaar ‘oude’ Dana heeft nog al problemen met vreemde mensen op 
het erf. Ze wil dan nog wel eens happen, ze heeft echter nog nooit doorgebeten. 
Voor hen zelf en de kinderen was ze ontzettend lief. Bij haar voormalige baasjes 
kwamen veel bezoekers. Ze wilden voorkomen dat er echt wat zou gebeuren 
gebeurt. Ze is met vreemden niet 100% te vertrouwen. 
Daarom zochten ze een plek waar Dana lekker veel buiten kan zijn, bij voorkeur 
landelijk en waar het rustiger is dan bij hen. 
 
Op 20 september hebben zij Dana naar haar nieuwe thuis gebracht. Zij stuurden 
dit bericht: 
“ Het is allemaal super gegaan kon haar daar met een gerust hart achterlaten. 
Lieve mensen en een mooi terrein om te waken. Dit geeft mij echt een goed 
gevoel, ze heeft haar gouden mand met platina rand gevonden. 
Bedankt voor de bemiddeling.” 
 
Van de nieuwe baasjes: 
 
“Dana is echt een schatje zeg! Ik ben zelf meer een kattenmens, maar ze heeft 
mijn hart wel gestolen. Zelden mens en hond ZO blij met elkaar gezien als Dana 
en mijn ouders! 

 
We hebben de indruk dat er de laatste tijd 
niet zo goed voor haar gezorgd is: haar 
vacht is tot op de huid vervilt en op haar neus heeft ze een plek waar even naar  
gekeken moet worden. 
Mijn moeder heeft al een afspraak gemaakt met de trimster die daar aan huis 
komt en de veearts laten ze even naar haar neus kijken. 
 
 
En, oja… Dana moest noodgedwongen een iets andere 
naam krijgen. Over het hoe en waarom daarvan, lees  
je meer in mijn stukje. 
 
 
Het is zondagochtend. Ik rij vanuit mijn woonplaats naar m'n moeder en 
stiefvader op het platteland. Twee maanden geleden is hun bouvier Sascha dood 
gegaan. Tien jaar oud. Verdrietig allemaal, maar mijn bezoek heeft een alles 
behalve verdrietige aanleiding: er is een nieuwe bouvier! 
 

 
Direct na Sascha's dood ging ik op zoek naar een nieuwe hond voor mijn ouders. Het liefst een bouvier natuurlijk, want 
eens een bouvier, altijd een bouvier, heb ik me laten vertellen. 
 
Het lukte niet om op eigen houtje een boef te vinden die geschikt was voor mijn ouders: ze wilden graag een iets oudere 
hond, gewend aan leven 'op de boeren buiten' en paarden, niet wegloperig, maar wel waaks. Eerlijk gezegd zakte de 
moed een beetje in mijn schoenen... 
 
Totdat ik de site van Stichting Bouviersupporters vond. Met het idee: niet geschoten is altijd mis, vulde ik het 
aanmeldingsformulier in. Jantina reageerde direct via WhatsApp: ze ging op zoek naar een geschikte boef. 
 
En negen dagen later ging de telefoon: Jantina had een match! Met Dana, een bouvier van 1,5 jaar oud. Een lieverd en - 
O Wonder - gewend met paarden! We spraken af op bezoek te gaan bij Dana zodra ik terug was van vakantie, omdat ik 
als chauffeur zou dienen. 



           Bouviersupporters Magazine  
                                   oktober 2014                                                                                        

 
Pagina 8 

 
Ook het baasje van Dana was blij dat het er op leek dat ze een goed en warm nest voor haar hond had gevonden. Zo blij 
dat ze aanbood om Dana vanuit Gelderland naar Zeeland te komen brengen. Ze trof daar, zo zegt ze zelf, een gouden 
mand met een platina rand. Ze liet Dana met een gerust hart achter. 
 
Vandaar dat ik op zondagochtend, 3 weken na het inschrijven bij de Bouviersupporters, op 'kraamvisite' ga bij Dana. Ze 
staat in de keuken als ik haar voor het eerst zie: naast mijn moeder, die koffie zet. Alsof ze daar haar hele leven al heeft 
gestaan! Daarna loopt ze mee naar buiten met mijn stiefvader, die boontjes plukt.  
 
Dana is blij, mijn moeder en stiefvader in de wolken. Buiten rent ze van me weg en me weer tegemoet als een jong 
veulen. Nou Jantina, denk ik, we hebben een match, hoor! 
 
Dana is inmiddels omgedoopt tot Wana, omdat 1 van de kleindochters ook Dana heet. En Wana, de heks uit het 
vastenavondfeest in Bergen op Zoom, bracht ook veel geluk voor mensen die goed voor haar zorgden. 
 
Jill 
 
Voor Jill een teefje geboren in 2012 werd een nieuw thuis gezocht, waar ze beter op haar plaats is, waar mensen meer 
tijd voor haar hebben en die graag met haar gaan wandelen. De eigenaar gunt haar een super leuk huisje met actieve 
mensen, liefst met nog een andere hond, reu, erbij. 
 
Op 11 juli 2014 was de kennismaking die goed verlopen is getuigen dit bericht: 
 

“De klik was er. Zowel met de hond als met de 

eigenaren. 
Tuurlijk zal ze moeten wennen, maar ik denk dat 
we qua omgang en wat we haar te bieden 
hebben niet veel verschillen.  
Ze gedroeg zich ten opzichte van onze Bull zoals 
verwacht als een echte bitch. 
Ze liet hem goed merken dat ze niet van hem 
gediend was. 
Bull is vrij dominant en stond te kijken, wat is 
dit? 
Dus voor hem is het ook wel goed. Dit is de 
eerste hond die zichtbaar boven hem staat.  
Het enige ... is dat ze toch een beetje onzeker 
was en hulp ging zoeken bij haar baas. 
Ze was enorm op haar baas gericht. Die valt 
straks weg. Dan ben ik wel benieuwd hoe ze gaat 
reageren. Maar dat moeten we de tijd geven.  
  
De klik met mijn zoon was heel bijzonder. Mijn 
zoon houdt erg van honden en lijkt een natuurlijk 
leiderschap in zich te hebben. Jill kijkt normaal 
wat de kat uit de boom bij kinderen, omdat ze 
die niet gewend is. Ze hebben zelf geen 

kinderen. Ze ging gelijk voor hem zitten, af, alles wat hij van haar vroeg. Op de rug en lekker kroelen maar. Heerlijk 
spelen samen. Dat wordt twee handen op één buik. Erg mooi om te zien. We hebben er dus alle vertrouwen in. 
Over een week zullen we nog een keer samen een boswandeling maken om ze nog een beetje aan elkaar te laten 
wennen. 
Na onze vakantie in Frankrijk komt de eigenaar haar dan bij ons brengen. Begin september ga ik een training met haar 
volgen, zodat ik haar baasje word. 
Hopelijk.. dat gaat me wel aan het hart hoor. Als ik zie dat een hond zo enorm trouw is aan haar baas en dat ze dan moet 
verhuizen. Maar we geven het de tijd. Het zal wel goed komen. Ze heeft in ieder geval al één nieuwe baas, mijn zoon...  
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Op 14 augustus is Jill verhuisd en kregen wij dit bericht: 
 
“Jill is vanmorgen gekomen. Bull en Jill gaat vandaag al geweldig. Ze hebben al meerdere keren kennis gemaakt.  Dat was 
goed. Ze was hier gelijk op haar gemak.  
Ze was vandaag heel onrustig. En maar heen en weer dribbelen. Waar is hier de nooduitgang?  
Ook hadden we problemen om de riem om te doen.  Het is gelukt met héél véél geduld, maar met veel tegenzin van haar 
kant.  Ze liep zo braaf naast me dat ik er vanuit ga dat ze snel los mee kan.  
Ze luistert alleen natuurlijk nog voor geen meter naar mij.  
Ik denk dat het al beslecht is: Ze is hier van de mannen.  Toen ik haar uit ging laten, bleef ze maar achterom kijken naar 
mijn man. Ze rende één streep weer naar hem toen we terug waren. En mijn zoon kan alles met haar.  
 
Volgende week woensdag ga ik voor het eerst met haar trainen.  Al met al ga ik er vanuit dat alles goed komt. Tijd, liefde 
en geduld.” 
 
25 september via facebook 
ontvangen: 
 
Jill woont sinds ongeveer 6 
weken bij ons. Eigenlijk 
kunnen we bijna niet geloven 
dat het nog maar zo kort is. Ze 
is nu al onmisbaar en ze hoort 
er helemaal bij.  
 
Ze had eerst erg heimwee en 
ze was een beetje onzeker. 
Inmiddels is ze helemaal op 
haar plek. Ze kwispelt er wat 
op los. Ze is een vrolijke hond 
met veel energie. (Duidelijk 
een vleugje werklijn  ) 
 
We zijn heel erg blij met haar 
en zij met ons. Ze is inmiddels 
al heel waakzaam. Ze is een 
echte bouvier, ze doet alles 
voor haar gezin. Een hele lieve 
trouwe metgezel.  
 
Onze Bull mastiff vindt ze een 
beetje een vervelende puber. 
Dan snauwt ze nog wel eens 
even van d'r af als ze er 
genoeg van heeft. En dat mag natuurlijk ook. Ze is wel helemaal mal van onze boomer. Die vindt ze zo leuk. En die liefde 
is wederzijds, want onze boomer is zijn hele leven samen geweest met een bouvier. Al met al zijn we heel blij met haar. 
Sommige verklaren ons voor gek met 3 honden, maar wij vinden het reuze gezellig en zouden niet meer anders willen. 
 
Stichting Bouviersupporters 
Geweldig !! 
Fijn dat het zo goed gaat .... En wat een plaatje van een boef is Jill 
 
A. 
Ja ze is mooi. Een echte dame. Die helaas wel gek is op vieze sloten haha. Dus we hebben er wel werk mee om haar zo te 
houden. 
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Diablo 

Diablo werd bij ons aangemeld. Diablo is een ongecastreerde reu van 15 maanden oud. Hij kent wel basiscommando's 
maar lapt ze volkomen aan zijn laars. Hij is erg energiek en heeft behoefte aan duidelijkheid en stabiliteit. De baas is ziek 
en de huisgenoten kunnen Diablo niet meer aan. Hij wil zich als roedelleider profileren. 
Hij test de bazen uit hetgeen zich in verschillende manieren uit daarom werd er een nieuw thuis gezocht waar men hem 
weer op het juiste spoor kan zetten. 
 
Voor hem hebben we deze advertentie naar alle mensen op onze maillijst gestuurd met de hoop dat iemand kon helpen. 
 

 
 
Snel melden zich enkele belangstellenden. Daaruit hebben we het op papier beste thuis gekozen 
Op 11 juli was de kennismaking met de zeer bouvierervaren mensen. Zij hebben ook ervaring met moeilijkere 
exemplaren. Diablo gaat een groot terrein bewaken en kan kiezen waar hij wil zijn binnen of buiten. 
 
De voormalige baasjes melden ons: 
 
Diablo is net meegenomen door de mensen, het gaat ons aan het hart maar we weten dat hij goed terecht zal komen. 
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Een aantal dagen later belde de nieuwe baas ‘s nachts loopt Diablo los op het 
terrein, ‘s morgens moet hij z'n ren + hok in en dat vertikte hij. De morgen heeft Diablo 1 medewerker gebeten, de 
andere wilde helpen die werd ook gebeten. De nieuwe eigenaar wil nu een nog groter ren maken en hem daar voorlopig in 
zien te krijgen. 

Diablo doet dus wat van hem verwacht wordt. Het terrein bewaken. Een hond ziet geen verschil tussen goed en kwaad en  
een medewerker is niet de baas.  
Een hond heeft zeker een gewenningsperiode nodig. Onze ervaring is dat je pas na een half jaar echt kunt zeggen: zo die 
weet hoe het hoort  
Tip van ons: Diablo aan de nieuwe kennel laten wennen d.m.v. voedsel. 

Een paar weken later kregen we dit bericht: 

“Sinds hij de nieuwe kennel heeft op zijn terrein is alles super ook met personeel, goeie tip van je om wat lekkers in de 
ren te gooien. Heeft nog een beetje heimwee, maar was het te goed gewend bij de vorige baas” 

Darco 
Afgelopen mei werd de toen zes maanden oude Darco bij ons aangemeld. De mensen 
zagen aan hem dat hij meer nodig had dan zij dachten hem te kunnen bieden. Twee 
dagen na de aanmelding kwam er een mail waarin zij schreven dat Darco naar één 
van hun hondentrainsters is gegaan.   

Weer een dag later het bericht dat Darco, omdat het daar toch niet goed ging  weer bij 
hen terug is. Zij waren daar heel blij mee en  zijn hard met hem aan de slag  gegaan.  
Dat is gelukt. 

In augustus melden zij: 
“Graag had ik toch ook eens iets positief willen posten, de problemen met onze Darco 
zijn helemaal in orde gekomen en hij groeit nu uit tot een zeer betrouwbare en rustige 
hond. Hij vraagt nog wel veel aandacht qua beweging maar het is een echt schatje 
geworden”. 

Fijn toch! 

Harrie 
Vanwege het overlijden van zijn 
baas is de 6-jarige Harrie in het 
asiel terechtgekomen. 
Op 17 mei 2014 is hij geadopteerd. 
Na wat medische problemen gaat 
nu weer super met Harrie. Hij is al 
iets afgevallen. Zijn plassen gaat 
prima.  
Hij heeft alleen een zeer 
hardnekkige hotspot op z'n wang 
dus verplicht even een kap om want 
anders krabt hij het elke keer weer 
kapot. Hij krijgt al wat meer 
conditie. 
 
Oh en ja, hij kan blaffen :-) De 
nieuwe baasjes zijn dol op hem. 
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Bora 
 
Bora is een lieve 7-jarige teef, vanwege ziekte was de voormalige eigenaar niet in staat om haar 
nog uit te kunnen laten en was nu op zoek naar een nieuwe warme mand. 
Vrijdag 15 september was de kennismaking en is Bora verhuisd. 
Het oude baasje van Bora was zeer verdrietig, maar ook blij dat Bora bij zulke lieve mensen 
terechtgekomen is. 
 
Update 16 september 
 
De nieuwe baasjes zijn vanmorgen met Bora naar de dierenarts geweest voor een apk-tje. Bora 
is helemaal goedgekeurd. Ze zijn erg blij met haar. Het is een hele lieve hond. Nog erg 
aanhankelijk naar mevrouw. 
 
24 september: 
 

Bij deze alvast enkele foto's van nu onze lieve Bora, wat een heerlijk dier is zij. 
 
Bora wilde aanvankelijk niets eten, zoals eerder gezegd zijn we gelijk naar 
onze dierenarts gegaan voor een onderzoek en gisteren is Bora dus 
gesteriliseerd en is er gelijk nog een ontsteking verwijdert plus nog enkele 
injectie o.a een penicilline kuur. 
 
Na de operatie leek het wel of dat zij te diep in het glaasje had gekeken zij 
waggelde door de kamer maar vanmorgen was zij weer veel beter en had de 
bank als slaapplaats ingenomen, ( nou dat mag van ons ) later ging zij in de 
mand liggen. 
 
Bora EET  !!! gelukkig weer daar zijn we erg blij mee, want dat ging niet goed, 
ze was dan ook best aan de "slanke " ook volgens de dierenarts. Ik meen ook 

van het vorige baasje begrepen te hebben dat zij bij hen ook al niet veel at, maar dat was omdat ze toen schijnzwanger 
was. 
 
De foto's zijn de eerste dag bij ons thuis genomen, Bora was gelijk goed vertrouwd met haar nieuwe vrouwtje, t´ís een 
heerlijk aanhankelijk dier en al heel eigen met haar nieuwe home. 
We hebben ook al fijne wandelingen gemaakt waarbij zij los gewoon meeloopt en gedurig om kijkt of we wel volgen !! 
 
T en A 
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Tripel  

Tripel is een teefje geboren op 18 mei 2012. Zij woonde bij een ouder echtpaar waar 
zij veel te sterk voor was. Ze wil heel graag werken met en voor de baas. 
20 juli was de kennismaking, maar ze is na de vakantie pas opgehaald. 
De proefperiode van een week was nog niet om of we kregen al bericht: 

Tripel BLIJFT! 

Ze is heel aanhankelijk, een lekkere knuffeltante. Loopt al los mee op het erf en op 
het land. Luistert goed. Gaat heel goed met de andere teef, golden retriever. Met het 
personeel gaat ook heel goed, ze benaderd ze rustig en vriendelijk.  

Gisteren heeft ze voor het eerst geblaft. Ze is enorm groot, Ik schat haar zeker op 45 
kg.  
Ze heeft echter 1 minpuntje.... …..Ze houdt van graven hihihi.... Maar dat leer ik haar 
wel af.  
Het is een blijvertje hoor, gaat echt niet meer terug!! We zijn er heel blij mee! 

Mazarine (Mazke) 

Mazarine en Ornella stonden op een site van een asiel in België dat 
geen honden in Nederland plaatst. Nu staan er op onze wachtlijst 
een aantal mensen die in België wonen. Eén van hen is 11 juli naar 
hen toe geweest en heeft Mazarine meegenomen. 
 
Zij berichten ons: 
 
Bedankt voor de tip, we zijn naar het asiel gereden en zijn nu net 
thuis met Mazarine. 
Het zijn 2 inbeslagname teefjes die bij iemand in een hokje zaten 
waar ze de kont niet konden keren. Het was heel moeilijk kiezen 
maar Mazerine was toch wat meer mensengericht dus vandaar de 
keuze. Ze ligt nu aan de voeten van mijn man heel relaxed te 
slapen. 
Ons geluk kan niet op, er zal nog wat training nodig zijn vooral op 
zindelijkheid maar dat nemen we er graag bij. 
Super bedankt! 
 
24 juli 2014 
 
Fijne dag vandaag met Mazarine, kennis gemaakt met mijn dochter 
en vriend. Zo lief, afwachtend en dan vol enthousiasme. Fijne 
wandelingen gedaan, geen ongelukskes in huis, heb ze zelfs mogen 
kammen, iets wat ze nooit gekend heeft. 
 
25 juli 2014 
 
Ze voelt zich geweldig in haar nopjes bij ons en omgekeerd, een 

super lieve meid. Ze leert snel en graag en verovert iedereen zijn hart. We hebben het samen getroffen: -) 

8 augustus 
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Ik heb een klein vraagje, ik heb net de officiële papieren ontvangen van de Belgische vereniging voor identificatie van 
honden. Op dat papier staat als haar officiële naam: Mazarine Des Terres boisées.  
Heb jij daar soms meer info over, betekent dit dat het een boef met stamboom is?  
Na wat opgezocht te hebben konden wij haar melden dat Maske een stamboom heeft, wie de ouders en fokker van Maske 
zijn. Mevrouw heeft de volgende dag met hen contact opgenomen. Zij waren daar erg blij mee. 
 
Ook Ornella is in die week geplaatst. Wij weten niet bij wie. 
 
Timber 
 
Timber is een erg aanhankelijke bouvier van 10 maanden. Door persoonlijke omstandigheden lukte het niet hem de juiste 
zorg en afleiding te geven die hij verdient. Daarom was er met heel veel verdriet besloten Timber te herplaatsen. 
 
Toen hij werd aangemeld waren wij het snel eens dat de mensen die net Max hebben verloren en weer op zoek waren een 
heel goed adres zou kunnen zijn voor Timber. 
 
De ontmoeting is zeer succesvol verlopen, er was gelijk een hele goede klik. 
Ze hebben Timber meegenomen. De reis is goed verlopen. Eerst wat gedrenteld in de auto, toen geslapen. 
Ze hebben hem thuis eerst uitgelaten, en Timber ging lekker op verkenning. 
De oude baasjes zijn wel heel verdrietig, maar ook blij dat er zo snel een zo goed adres voor Timber is gevonden en zij 
worden op de hoogte gehouden hoe het met hem gaat. 
 
Update 15 augustus  
 
Wij zijn heel blij met ons nieuwe bouviermaatje Timber. 
De klik was er meteen en ik was heel erg blij dat zijn oude baasjes er zoveel  vertrouwen in hadden om Timber gelijk met 
ons mee te laten gaan.  
 
Timber heeft een goede nacht gehad al duurde  het wel even voor hij zijn 
plekje gevonden had wat tot gevolg had dat we ons  
vanmorgen alle drie verslapen hebben. 
 
Ben gelijk met hem gaan lopen en het trekken viel best wel mee,  
ondanks dat alles nieuw voor hem was. Als we hier de grote weg 
 oversteken zijn we gelijk in het veld en tussen die hoge 
 maïsplanten vond hij het eigenlijk maar niks maar toen we  
wat vriendjes van Max tegen kwamen ging dat wel goed en  
daar ben ik blij om. 
 
Ik heb toen we thuis kwamen de tuindeur open gezet en  
Timber had het helemaal gevonden en rent al de hele morgen  
van binnen naar buiten en omgekeerd. De speelgoedmand van  
Max heeft hij ook ontdekt en daar ligt 
dus niets meer in. Eerst maar even wennen en dan gaan we aan de slag. 
 
We zijn heel erg blij met Timber en bedanken jullie van harte dat jullie aan ons gedacht hebben. 
 
Op verzoek van de voormalige bazen hebben we de fokker van Timber gebeld om uit te leggen waarom Timber herplaatst 
is. 
  
De fokster vond het erg fijn. Ze heeft een speciale band met hem. Timber is in oktober 2013 geboren. De moeder is bij de 
geboorte overleden. De baarmoeder is gescheurd en van de 11 pups zijn er 3 die het overleefd hebben. Die heeft ze met 
de fles grootgebracht. Ze zo het erg fijn vinden om met de nieuwe bazin in contact te komen. 
 
Deze zouden het ook leuk vinden om contact te hebben met de fokker, want zij kunnen zich best voorstellen dat ze toch 
een beetje op de hoogte wil blijven hoe het verder gaat met Timber. 
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16 augustus 
Vannacht ging het al een heel stuk beter met Timber. 
  
Even wat gedrentel tussen slaapkamer en hal maar had snel zijn plekje gevonden en heeft goed door geslapen 
Alleen had hij vanmorgen in de slaapkamer op de vloerbedekking geplast en was aardig onder de indruk dat we daar niet 
zo blij mee waren. 
Voor de rest gaat het aardig en begint hij zich thuis te voelen, vanmorgen ging hij aardig te keer toen er iemand op straat 
langs kwam. 
 
21 augustus 
Gaat super met Timber ... Niet weer geplast in huis :-). Hij is helemaal gek met z'n jolly-egg en op de tuin ... Wel heeft hij 
van de week bijna een fietser te pakken gehad en vindt hij niet alle andere honden even leuk ... Punt van aandacht dus... 
Daarom gaan ze 25 augustus beginnen op de Hondenschool... Hij is wel wat pittiger dan Max was dus daar moeten ze 
even aan wennen 
 
Bart 

Bart en Boris partners in crime.  
Het gaat super. Inmiddels hebben Bart en zijn bazin 
ook de C-cursus met goed gevolg afgerond. 
 

Pagina 15 
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Timo 
 
 
Met heel veel verdriet moest Timo in juni 2014 om gezondheidsredenen van de baas 
herplaatst worden.  
 
Timo is toen verhuisd, hij woont nu bij een mevrouw alleen, waar hij alle aandacht 
krijgt. 
Zij woont in een bosrijke omgeving en gaat veel wandelen, op den duur wil ze ook 
met hem gaan fietsen. 
 
 
Update 21 augustus: 
 
Hoeveel pech kun je als jonge boef hebben. 
  
Voor nog geen 1 jaar oude Timo moest in juni van dit jaar naar een nieuw mandje 
gezocht worden omdat zijn toenmalige baas vanwege gezondheidsredenen niet 
meer goed genoeg voor hem kon zorgen. 
Dat adres werd zeer snel gevonden en Timo verhuisde naar de andere kant van het 
land. Zijn nieuwe bazinnetje was oh zo gelukkig met hem. De berichten die wij 
ontvingen waren alleen maar positief. 
 
Tot op vorige week, zijn bazinnetje is door een zeer ongelukkige val, door toedoen van een andere hond, in het ziekenhuis 
terechtgekomen. Een paar zeer gecompliceerde breuken en scheuren in knie en onderbeen maken dat zij een lange 
periode ( we praten dan over maanden) van revalidatie en herstel ingaat. Aangezien zij alleen woont werd Timo 
noodgedwongen in een pension in de buurt ondergebracht. Gelukkig bleef Timo, ondanks alle toestanden, de vrolijke lieve 
boef en genoten ze ook in het pension van hem. Al snel werd duidelijk dat Timo herplaatst moest worden. ( zo lang in een 
pension is niet goed voor een boef in de belangrijkste fase van zijn leven)  
 
Omdat het contact met de eerste baas, de huidige baas en de fokker uitermate goed is hebben we veel overleg gehad met 
alle partijen. Al snel werd er een nieuw plekje voor hem gevonden bij kennissen van de fokker van Timo. Hun oude 
boefreu was overleden en ze zochten weer een leuk maatje voor hun bouvierteefje van 4 jaar. Gisteren zijn ze in de auto 
gesprongen met de hele familie en boef en hebben ze kennis gemaakt met Timo. En dat was een blije kennismaking die 
uitermate goed is verlopen. Timo zag er op z'n paasbest uit want hij was net  ‘s morgens bij de trimsalon geweest. De 
hele familie en boefteef waren direct helemaal weg van hem. Dus je raadt het al... Timo is mee gegaan naar zijn nieuwe 
thuis. Terug naar de woonplaats waar zijn leventje ooit begon. 
 
Het tweede bazinnetje is uitermate verdrietig dat het allemaal zo is gelopen 
maar ook erg blij dat we zo'n mooie oplossing hebben gevonden en dat Timo 
een fijn leven krijgt, samen met een leuke boevendame. 
Wij wensen haar een voorspoedig herstel en hopen dat het weer helemaal 
goed komt  ! 
 
Timo heet nu Brutus en wat ziet hij er goed uit! 
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Stefke nu Cody 

Stefke is een vondeling van 8 maanden en zat in een asiel in België.  
Zo jammer dat niemand naar hem op zoek is want Stefke is de allerliefste hond die er bestaat.  Hij is sociaal, vrij 
onderdanig, rustig maar houdt ook heel veel van eens goed ravotten en zot doen. 

16 augustus 2014 

Na een misverstand is Stefke vandaag dan toch opgehaald vanuit het asiel. We kregen dit bericht 

“We willen even doorgeven dat we Stefke (we hebben hem omgedoopt tot Cody) gisteren uit Gent hebben opgehaald. 
Vorige week zouden we hem meekrijgen, maar tot onze verbazing was hij al gereserveerd. 
Dus 300 km voor niets gereden. We waren flink pissig op dat moment. Mijn vrouw belde dinsdag tot haar verbazing 
bleek hij er gewoon nog te zijn. Zij wilde hem alsnog  reserveren, maar dat kon alleen op vrijdag  vanaf 16.45 uur 
Na enige mailwisseling konden we hem alsnog onder bijzondere omstandigheden adopteren. 
Naar weer 300km op en neer rijden konden we hem eindelijk meenemen.  
Het is een schat van een hond, heel rustig, luistert redelijk goed maar, er moet nog veel gebeuren want alles is nog heel 
erg vreemd voor hem. 
Durft bijvoorbeeld niet door een deur. Gaat dan gelijk in de ankers. Met de kat ging het na wat opjagen wel goed. 
We gaan het in alle rust met hem opbouwen. We zijn wel wat gewent.” 

Update 26 augustus: 

Telefoontje gehad  
Met Stefke gaat het super..... hij heeft alleen op de houtbewerkingschool gezeten waarschijnlijk ;), het meubilair ziet er 
iets anders uit, dus nu in de bench als ze weg zijn. 
Ook heeft hij gisteren de kat te pakken gehad, gelukkig niet ernstig. 
Het is verder een hele vrolijke hond, kan goed met alle andere honden en mensen.  
Weet al keurig dat hij moet zitten voordat hij eten krijgt, dat hij niet als eerste door een deur mag, wachten op de stoep 
etc... Ze zijn helemaal happy met hem! 

Maatje 

Op 25 juni kregen wij een bericht van asiel Stevenshage in Leiden dat er bij hen een heel lief, aanhankelijk teefje van 6 
jaar was gebracht. 
Haar baasje was spoorloos verdwenen. Of wij misschien nog iemand voor haar hadden. 
Natuurlijk, meteen de wachtlijst erbij gepakt en gekeken wie haar het beste nieuwe thuis 
zou kunnen bieden. Bij wie zij het beste zou passen. 
Daarna deze mensen gebeld. Zij zagen het ook wel zitten met Maatje en hebben meteen 
het asiel gebeld. 
Aanvankelijk was het asiel op zondag niet open, maar er werd een uitzondering gemaakt. 
Maatje is een hele lieve wat kleinere boef, met stamboom. 
  
15 augustus 
 
Ik wilde een berichtje sturen over Maatje.Ze is erg lief. Ik ga twee keer per dag met haar 
naar het bos en daar loopt ze te rennen. 

 
Met andere honden gaat het erg goed. Zo gauw er een hond gaat rennen gaat ze erachteraan. En dat kan ze heel lang 
volhouden. Ze kan ook goed alleen zijn. Volgens mijn buren hoor je haar dan niet. 
Ze heeft even een tijdje niet in de auto gewild maar dat gaat inmiddels beter. 
 
We zijn in ieder geval heel blij met Maatje. 
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Angus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Angus is pas 9 maanden bij ons, maar het lijkt 
alsof hij er altijd geweest is. Het gaat goed met 
hem. Hij ontwikkelt zich nog steeds en je ziet 
hem veranderen, niet alleen lichamelijk, maar ook 
geestelijk. 
Hij kan zich meer en meer verdedigen, gaat zijn 
grenzen aangeven, wat natuurlijk ook nodig is bij 
een pubervriendin.  
 
Tijdens een wandeling zie je hem genieten. Angus 
loopt tijdens boswandelingen bijna alleen nog 
maar los van de lijn, iets wat echt niet kon toen 
we hem net hadden. Als hij maar wild rook werd 
hij al helemaal hyper en was bijna niet te houden. 
Nu weet hij dat we hertjes, konijntjes, hazen en 
ander wild gewoon laten lopen. Hij mag aanwijzen 
waar ze zitten, maar we doen er verder niets 
mee. 
De vliegenmepper is nog wel wat verontrustend, 
maar wij doen er heel vrolijk mee en hij krijgt 
altijd een knuffel als we een vlieg naar een 
andere wereld geholpen hebben. Dus die 
vliegenmepper is steeds minder eng. 
Hij staat niet alleen mentaal steviger op de poten, 
maar ook lichamelijk. Zijn achterhand wordt 
steviger en gespierder en daarmee wordt zijn 
beweging ook steviger. Voorheen lag hij ineens 
wel eens op zijn snuit als hij door een kuil liep, nu 
staat hij zoveel steviger op zijn poten, dat dit 
eigenlijk niet meer voorkomt.  
 
Op vakantie was zijn favoriete bezigheid zoveel 
mogelijk gaten graven, op zoek naar muizen. En 
die heeft hij gevonden…. We waren een beetje 
bang dat hij op vakantie een terugval zou krijgen. 
Een andere plek en misschien een onzekere 
situatie voor hem. De eerste nacht heeft hij stijf 
tegen me aan liggen slapen, maar de dagen erna 
was het al weer goed en had hij vertrouwen dat 
er niets geks te gebeuren stond. Zijn favoriete  
plek was bovenaan de trap naar de voordeur, in 
de deuropening. Hier kon hij de hele tuin overzien 
en zo de boel mooi in de gaten houden. 
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Rach (manov) 

Rach, een anderhalf jaar oude leuke bouvierdame moest 
verhuizen naar een wat rustiger omgeving. De omgeving 
waar zij woonde was te druk en daar werd ze erg nerveus 
van. Zo erg dat ze bij de ontmoeting met andere honden 
continue in de aanval ging. Ze moest daarom een muilkorf 
dragen. 
We vonden een topadres in samenwerking met de 
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit Duitsland. 
Ze woont nu bij een echtpaar in Duitsland die heel landelijk 
en rustig wonen. Zij hebben een bejaarde Dobermann dame, 
Orka genaamd. Orka zou Rach een heleboel kunnen leren 
vanwege haar levenservaring. 
Hieronder volgen een paar verslagjes van de afgelopen 
weken. 
 
Dag 2 
De eerste nacht heeft Rach geslapen als een baby, haar 
voerbak in een paar seconden leeg gegeten en een mooie 
vaste drol gedraaid. 
Het oude baasje heeft Rach super opgevoed, dat had niet 
beter gekund. Nadat Orka gisteravond lekker in haar mandje 
lag kon Rach nog mooi even het huis verkennen. Ze is een 
hele leuke teenager. 
 
Dag 4 
Vandaag heeft Rach besloten dat het beter is om vriendjes te 
worden met Orka. Voor het eten gaan beide honden in hun 
eigen kennel die naast elkaar liggen. De kennel is 14 m2 

groot en kan afgesloten worden. Er staat een hondenhok en een lekkere 
mand in waar ze zich lekker even terug kunnen trekken. Na het eten gaan 
de deuren open zodat ze beiden de mogelijkheid hebben om vrij op het erf 
rond te lopen. Ik werk halve dagen maar heb tussen door ruimschoots tijd 
om me met de dames te bemoeien. Vanmiddag ga ik lekker in de tuin aan 
het werk, natuurlijk met de bende  
Rach heeft alleen het eerste uur de muilkorf nog om gehad, sindsdien niet 
meer. Als ze probeert om Orka te belagen corrigeer ik en ga het huis in. 
Dat begrijpt ze prima en komt achter mij aan. Orka is de chef en Rach is 
gewoon kostelijk om naar te kijken. Als Orka ‘s avonds in haar mandje ligt 
heb ik de tijd om lekker met Rach te spelen om onze band te versterken. 
Ik moet haar wel vaak afremmen   Als ze lekker in de keuken ligt ga ik 
haar kammen en borstelen. Rach heeft wel een consequente baas nodig, 
als je haar 1 vinger geeft neemt ze de hele hand… of nee…. Ze neemt de 
hele mens… 
 
Dag 6 
Rach in huis nemen was de beste beslissing van mijn leven. Ik kan alleen 
maar DANK JE WEL aan de oude baasjes zeggen dat ze mij dit lieve 
monster hebben toevertrouwd. Ook was er vanaf het begin geen probleem met de taal. De toon waarop je dingen zegt is 
voor elke hond hetzelfde. 
Ze ligt momenteel doodmoe onder de keukentafel en gaat zo lekker haar mand in. Morgen om 5.30 uur staan we weer op. 
Omdat we buiten de bebouwde kom wonen is het hier doodstil, vooral ‘s avonds en is ze dubbel alert. Vanmiddag werd 
rondom ons grondstuk de weide gemaaid wat natuurlijk helemaal nieuw was voor haar. Omdat Orka niet reageerde was 
het voor haar ook prima. Het is zo belangrijk dat ze dit soort dingen van Orka leert en dat gaat prima. 
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Dag 9 
Rach is een goudstuk, goed verzorgt, goed opgevoed en eerlijk. 
Gisteren waren we aan de wandel en net of anderen het wisten, we zijn 
geen enkele hond tegengekomen waarbij ik haar gedrag naar andere 
honden kon zien. Echter bij de 2e wandeling was het raak.  Toen ik bij de 
buren verderop langs kwam stonden hun beide Jack Russels aan het hek 
en gingen enorm tekeer. Orka was trouwens de eerste die reageerde, 
echter maar heel kort, ze keek mij aan en ik zei: laat toch gaan, die 2 
Jack Russels weten zich niet te gedragen. Toen ging Rach  
 
in de verdediging, maar ook heel kort maar wel vol temperament. Ze is 
goed te corrigeren dus ik voorzie daar absoluut geen problemen. 
 
Orka en Rach hebben definitief vriendschap gesloten. De ene keer ligt 
Orka op de rug en laat zich lekker verwennen door Rach, de andere keer 
is Rach aan de beurt. Alleen als het Orka een beetje te gortig wordt laat 
ze dat merken en dan druipt Rach af. Het is geweldig om te zien hoe 
deze beide dames met elkaar omgaan, ik geniet er enorm van. 
 
 
 Timia 
 
                                                                                                           De baas van Timia is ernstig ziek. Timia was     
                                                                                                           ondergebracht bij vrienden Zij zouden voor  
                                                                                                           haar zorgen. 
 
                                                                                                           Helaas kan Timia absoluut niet opschieten met   
                                                                                                           hun 4 katten, ondanks dat er een  
                                                                                                             gedragskundige er bij is gehaald, blijft Timia  
                                                                                                               razend op de katten. 
 
                                                                                                            Daarom werd ze bij ons aangemeld om een  
                                                                                                            fijn huis zonder katten te zoeken.  
                                                                                                            Verder is Timia een superhond, kan alles en wil  
                                                                                                            alles. 
                                                                     
                                                                                   En de mensen wilden graag dat de indien de oude baas van    
                                                                                  Timia  zou herstellen er een mogelijkheid zou zijn dat deze Timia  
                                                                                  nog eens zou kunnen bezoeken. 
 
                                                                                  Mensen op de wachtlijst gebeld, die waren gelijk enthousiast en  
                                                                                   zijn nog dezelfde dag gaan kennismaken Timia is meegegaan. 
 
                                                                                  Er is een contract opgesteld: Mocht de voormalige baas zover  
                                                                                  herstellen dat Timia weer daar kan wonen dat ze terug gaat. 
 
 
De nieuwe baas stuurde ‘s avonds een whatsapp berichtje: 
 
Ik ben er zo blij mee. Zit lekker in mijn stoel met een boef aan mijn zijde als vanouds! 
 
 
 
 
 



          Bouviersupporters Magazine  
                                   oktober 2014                                                                                        

 
Pagina 21 

Warre / Bolle belangrijke update…. 
 
Bolle, voorheen Warre, is, in samenwerking met ons, door de Interessengemeinschaft (IG) uit België bij zijn toenmalige 
eigenaar weggehaald. Deze man had de hond slechts 3 weken daarvoor overgenomen van een vriend vanwege privé 
omstandigheden. Het klikte echter niet met zijn eigen honden en Bolle moest heel snel weg daar. Bolle was zeer 
verwaarloosd en had nogal wat vreemde karakter trekken. 
 
Hij is in het vaste opvang adres van de IG, “Tierpension Tannenhof” in de eifel geplaatst om lekker bij te komen. De 
eigenaar, een ervaren hondentrainer is met hem aan de slag gegaan. Na een lange periode dachten ze dat Bolle klaar was 
om bemiddeld te worden. Er werd een adres voor hem gevonden. Echter binnen een paar dagen heeft hij zijn nieuwe baas 
zo aangevallen dat deze in het ziekenhuis belande. Dit gebeurde toen de man zijn waterbak wilde neerzetten. Bolle kwam 
helaas weer terug in de Tannenhof.  
 
Sinds vele jaren werken de eigenaren van de Tannenhof samen met een opvangcentrum voor oude en verwaarloosde 
dieren. Deze wordt geleidt door een vrouwelijk arts. Zij vangen oude, moeilijke honden op die niet meer te herplaatsen 
zijn. Zij kunnen hier hun oude dag slijten. Zij willen heel graag Bolle overnemen. 
 
De honden worden in grote kennels met vrije uitloop naar buiten gehouden. De interessengemeinschaft heeft veel overleg 
gehad met de Tannenhof. Bolle krijgt daar een hele mooie kans. Hij kan vrij met de andere honden bewegen over het 
grondstuk van 10.000 m2. Tevens bieden ze hem de mogelijkheid om aan een leven in het huis te wennen, maar als hij 
dat niet wil is het ook prima. En mocht er dan toch nog dat ene perfecte baasje komen dan kan Bolle altijd nog herplaatst 
worden. 
Wij zijn de Interessengemeinschaft en de Tannenhof zeer dankbaar dat zij Bolle deze mogelijkheid kunnen bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rudi en Laika 

 
Februari 2010: in het asiel in Den Haag zat al drie maanden een mooie 
bouvierreu, Rudi genaamd. Hij had meerdere eigenaren hadden geprobeerd 
van Rudi een goede waakhond of beveiligingshond te maken.  
Gelukkig meldde zich een familie die heel bewust voor Rudi koos.  
 
Omdat het zo goed ging met Rudi kwam in oktober van dat jaar de acht jarige 
Laika vanuit het asiel in Terneuzen bij hen wonen. 
Rudi en Laika kunnen het ontzettend goed vinden met elkaar 
Lange tijd kregen wij regelmatig een verhaal over hun belevenissen 
toegestuurd. 
 

In september 2014 ontvingen we deze foto: 
 
Links Laika en rechts is Rudi. Twee heerlijke bejaarde bouviers die nog volop genieten van het leven. 
Alleen met die paparazzi zijn ze wel klaar. 
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Yento 
Yento is één jarige zeer enthousiaste reu, die graag buiten is en gek op water. Door privéomstandigheden werd er een 
goed nieuw thuis voor hem gezocht. 
 
16 september is hij verhuisd 
 
“We hebben Yento meegenomen.  
 
Uitlaten is geen probleem, alleen hij kent niet dat ie zijn  
behoeftes naast de straat en/of in de struiken moet doen.  
Verder is de 1e indruk goed, maar toch een hele klus 
Heb zijn sik maar geknipt, zat vol met klitten en zijn koppie ook 
 nog maar wat bij geschaafd. Dit is geen probleem, hij laat dit toe. 
 
Verder heb ik het idee dat ze echt geen tijd voor hem hebben 
 gehad. Dus ga nu maar eens kijken voor een cursus. 
 Springt, blaft als ie aandacht wil en zijn zin niet krijgt.  
Beginnen met het springen af te leren. Wat dit vindt ie  
geweldig en hij springt erg hoog. Dus opletten met  
kleine kinderen. 
 
Met onze andere hond gaat het redelijk goed, elkaar aftasten, s 
pelen begint. Uitlaten en samen in de auto geen probleem.  
Dus dit gaat goed komen. 
 
Oh ja, een groot nadeel, Hij kan deuren openmaken en springt hier tegenaan.   
Nu gaat denk ik het echte opvoeden beginnen.” 
 
18 september: 
 
“Yento heeft gisteren de gehele dag buiten gelegen. Wel aan een lange lijn, zodat ie niet weg kan lopen. 
Gedraagt zich rustig.  Heeft zelf met de hond van mijn zus gespeeld. Een nyzinie van 6 maanden. Heeft vannacht in de 
kledingkast geslapen. Ook een kleine ruimte!!! Lachen.” 

 
Emma 
 
Emma werd samen met Bobby bij onze collega's van de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres aangemeld. 
Emma is een mooie teef van 9 jaar die enigszins verlegen en bescheiden is.  
 
Zij is even geplaatst geweest, maar heeft daar naar een kind gehapt en was het vertrouwen in Emma weg. Emma werd 
weer teruggebracht. 
 
Bij ons hadden zich mensen met ruim 50 jaar bouvier ervaring gemeld. In eerste instantie voor Bobby. Maar Bobby kan 
niet met katten. Na testen bleek Emma dat wel te kunnen. 
Deze mensen naar Duitsland vertrokken om kennis te maken met Emma en enige training te krijgen hoe om te gaan met 
Emma. Emma houdt er o.a.niet van dat er over haar heen gehangen wordt. 
 
Dat is allemaal goed verlopen en de mensen van de IG berichten ons: 
 
Also : das hat alles ganz super geklappt, Emma ist soeben mit ihren neuen leuten vom Hof gefahren !! Wir sind sehr 
zuversichtlich, dass sie jetzt ihr endgültiges Zuhause gefunden hat!  
( Omdat alles geweldig ging, is Emma net met haar nieuwe bazen weg gereden van de boerderij !! We zijn ervan 
overtuigd dat ze haar definitieve thuis nu heeft gevonden!) 
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Er zal met Emma veel gewandelt worden op de hei en in de bossen. Doordeweeks 
zo'n half uur tot uur per keer en in het weekend langer. Daarnaast heeft ze alle vrijheid op het grote erf 
Zoals meneer vertelde: ” Mijn vrouw is op dit moment niet zo mobiel, maar ze is gek op knuffelen en lekker verwennen 
van de hond.  Ik zelf ben nog goed gezond en heel fit en ben er voor de wandelingen wat ik zeer mis sinds onze hond is 
overleden. We missen het heel erg: een hond in huis, het is zo gezellig.” 
 
Update 16 september 
 
Het gaat prima met Emma. Ze moet nog wel wat conditie opbouwen, maar dat doen ze stapje voor stapje. Het is een 
lieverd, slaapt de hele nacht lekker door in haar mandje. Eet nog niet altijd haar brokken op. Geadviseerd het met een 
half uurtje dan weg te halen. Zo kan Emma in hun ritme komen. Met de katten gaat ook prima... De brutaalste gaat zelfs 
smorgens mee op de wandeling. De andere kijkt nog een beetje de kat uit de boom. 
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Vasco 

 
Vasco werd geboren in januari 2008. Drie jaar geleden is hij herplaatst door de 
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres in Duitsland.  
Toen hij drie jaar geleden bij de huidige baasjes kwam kenden hij weinig. 
Auto's, fietsers, voetgangers alles was vreemd en te veel voor hem! Zijn bazen 
hebben hem zoveel geleerd en hem van alles laten mee maken. 
Van de Bouvierdame (die inmiddels al herplaatst is) en de katers leerde hij om 
van het leven en de grote wijde wereld te genieten. Andere honden worden 
nieuwsgierig door hem begroet. 
 
Vasco was de hond van een teamlid van de Interessengemeinschaft. 
Door trieste omstandigheden kon zij zelf niet bij de kennismaking van de 
nieuwe baasjes zijn en moest dit overlaten aan haar collega’s. 
Door de omstandigheden werd er ook heel selectief naar een nieuw adres 
gezocht in samenwerking met ons. Het perfecte adres werd door ons gevonden 
in Nederland. 
Er waren echter nogal wat kilometers te overbruggen om Vasco daar te krijgen. 
Kai en Anne van de Interessengemeinschaft hebben hiervoor een dag vrij 
gepland om Vasco persoonlijk af te leveren. 
Zo konden zij ook zelf zien waar Vasco terecht zou komen en deze ervaring 
overbrengen aan hun collega. Eerst moest er oppas worden gezocht voor hun 
eigen 3 boeven. Vervolgens zijn zij om 6.30 uur van huis vertrokken. 
Om 8.00 uur waren zij in het pension om Vasco af te halen. Om 11.45 uur 
kwamen zij bij de nieuwe baasjes aan. Zij voelden gelijk dat dit het perfecte 
adres was voor Vasco, de klik was super. Tegen 14.00 uur vertrokken zij weer 
huiswaarts en waren laat in de avond thuis. 
Wij willen Kai en Anne heel hartelijk bedanken dat zij dit gedaan hebben voor 
Vasco en hun collega.  
 

Ook een berichtje van de nieuwe bazen gehad: 
 
“De eerste dag is hartstikke goed gegaan. Vasco is kalm en ontzettend lief. Loopt geregeld even een rondje door de tuin 
en heeft zijn nieuwe mand al ontdekt.  
Vannacht heeft hij heerlijk geslapen. Ik heb hem wel zo nu en dan even horen rondlopen, maar Vasco heeft niet geblaft of 
gepiept. Het lijkt erop dat hij zich hier prima thuis gaat voelen. Met dit mooie weer gaat hij rustig op het terras liggen. 
De katten hebben zich een paar keer binnen gewaagd en in de tuin heeft Vasco er ook een gezien. Dan gaat hij blaffen en 
wil hij erachteraan. Dus dat is nog even een puntje. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. 
We hebben net even heerlijk gevoetbald. Dat kan Vasco goed. Maar ik heb me niet onbetuigd gelaten. 
Als deze dag een voorproefje is voor de komende jaren, dan gaan we een leuke tijd net Vasco tegemoet.” 
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Amber 
 
Amber is een ontzettende lieve kruising Bouvier/Briard dame van bijna 5 jaar en is gecastreerd. 
Door persoonlijke omstandigheden werd er een nieuw thuis gezocht voor deze lieverd. Op de 
wachtlijst stonden mensen die nog geen twee kilometer bij Amber vandaan wonen. Zij hebben 
een bouvierreu en al eens een kennismaking met een zelfde kruising gehad hebben. Toen ging 
dat niet door, omdat de eigenaresse hun hond te opdringerig vond. Die kennismaking vond 
plaats in het bijzijn van een van de bouviersupporters. Haar oordeel niets mis met de reu. Prima 
opgevoed, normaal reuengedrag. 
De bazin van Amber zag dit adres ook wel zitten en is meteen in de auto gestapt. Met Amber, de 
mensen en de reu   klikt het meteen. Er was een proefperiode afgesproken. Ook nu weer voordat 
die periode om was kwam het bericht dat Amber bleef. 

 
Amber is een vrijdoos en een lieve hond, met goed karakter, heeft onze bouvierreu een aantal malen terechtgewezen 
nadat hij te opdringerig was, doch in de avond lagen beide bijna neus aan neus bij elkaar in de kamer. Dat was allemaal 
een zeer goed teken. 
Zij luistert goed op commando’s, je zou bijna zeggen: je hebt geen kind aan haar.  
Ondertussen heeft zij een eigen plekje in de kamer tot zich genomen, op een matje vlak bij de trap en ziet alles, houdt 
alles in de gaten. Zodra ik naar haar kijk, dan gaat de staart heen en weer. Gezien haar houding, kan je op maken dat zij 
het best naar de zin heeft. 
Ik bevestig het bericht, dat wij besloten hebben, dat Amber bij ons blijft. Wij zijn er blij mee en zullen goed voor haar 
zorgen     
 
Amber wil graag meedelen wat haar bevindingen zijn in ons gezin,  zie bijlage, daar zij nog niet alles op een rijtje heeft, 
zal zij  het verdere verloop aan jou meedelen. Ook zij moet wennen. 
 
Deel 1 

Ik wil mij even voorstellen:  mijn naam  is Amber, ik ben een 
kruising Bouvier- Briard, ik denk dat mijn vader of misschien 
mijn moeder vreemd is gegaan, maakt voor mij niets uit als 
ik maar mag genieten van het leven. 
 
Mijn Bazin heeft medische problemen en ik moest vernemen, 
dat zij mij niet meer uit kan laten, wat dan? 
Een andere baas werd gezocht door  de stichting 
Bouviersupporters en zij hadden er een gevonden, die mij 
wel kan uit laten en laten genieten van het leven. 
Vlak bij mij in de buurt, dus konden wij vrijwel direct gaan 
kennis maken. In de auto van mijn bazin en op naar de 
nieuwe baas, aldaar aangekomen opende de eventuele 
nieuwe baas de klep van de auto en wat vond ik deze man  
aardig, wij hebben gelijk maar even staan vrijen. Ik moest 
wel direct zeggen dat de reuk van deze man mij vertelde dat 
hij nog een andere hond heeft, maar ach dat kan toch 
fantastisch zijn,, alleen is ook maar alleen, en wel zo 

plezierig een maatje te hebben. Wij hebben even een wandeling gemaakt  saampjes,  en  dat vond ik  geweldig, het klikte 
meteen. ! 
 
Na onze kennismaking mocht ik mee naar het huis van deze nieuwe man, die misschien wel mijn baas zal gaan worden, ik 
vond alles goed want, ik voelde mij er prima bij. 
Aldaar  aangekomen kom ik daar toch een hele grote zwarte bouvier tegen, een reu, zijn naam is Woody,  en wat 
gebeurde er: hij werd onmiddellijk op mij verliefd. Maar zo snel gaat dat met mij niet, dus ik moest hem wel een aantal 
keren corrigeren en dat accepteerde hij helemaal.  
 
Daar mijn eventuele nieuwe bazin op bed lag, ging ik met mijn bazin naar boven en  werd vriendelijk en open ontvangen, 
dat vond ik fantastisch, even lekker vrijen, want daar ben ik gek op. Ik lag daar heerlijk en begreep al gauw dat ik hier  
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mocht blijven, daar mijn bazin vertrok en ik op het nieuwe adres snel op 
verkenning ging, want ik wilde wel alles weten en fijne plekjes op kon zoeken, waar ik rustig kon gaan liggen. Vooral 
onder bed, want dat was ik ook gewend. Het bleek al gauw, dat alles hier geen problemen waren, want ik kon vrij mijn 
weg gaan en  de nieuwe baas en bazin vonden het allemaal wel goed. 
Zo had ik mijn nieuwe baas en bazin leren kennen en ik vond het hier prachtig, maar toch moest ik even de tijd hebben 
om alles tot mij te nemen, vooral de omgang met Woody, maar ik had begrepen van hem, dat hij vriendelijk is en geen 
agressieve  houding  heeft ten opzichte van mij.  
Snel had ik een bal gevonden en bracht hem naar mijn nieuwe baas, hij nam de bal aan en gooide hem weg en ik 
erachteraan, leuk, fijn spelen, ben ik gek op. Ik bracht de bal weer terug en hij gooide hem weer weg, zo bleven wij een 
tijdje door gaan en Woody was aldoor even te laat en dat vond hij duidelijk niet leuk, ja ik ben gewoon sneller. Maar mijn 
baas had er weer wat op gevonden:  nog een bal en zo waren wij een poos bezig  en Woody ook tevreden. Zo verliep d e 
eerste dag  met mijn nieuwe familie. Toen alles tot rust was gekomen en wij uit waren geweest gingen wij slapen; Woody 
slaapt beneden op een kussen, maar ik verdween naar boven en kroop heerlijk op een matje onder bed. Ik werd 
welterusten gewenst, het licht ging uit en wij vieren gingen de nacht in.  Tot morgen !! 
 
Hallo  met Amber, hier volgt dag twee: 
De wekker ging en Woody reageerde onmiddellijk met luid lawaai, dus 
moest ik even kijken  “Wat is er aan de hand”, want ook is dit nieuw voor 
mij. Uiteindelijk ging mijn nieuwe baas naar beneden en ik erachteraan. Wat 
ging hij doen?  Ach, dat is mooi, Woody en ik krijgen te eten ! Staan daar 
twee hondenbakken met brokken klaar en Woody erop af, maar dat is voor 
mij vreemd, nooit zo’n bak gezien en ik twijfel of ik er wel uit wil eten. Nee, 
hoor, dat doe ik niet, dit is voor mij geen manier van eten. Ben ik niet 
gewend. Mijn baas reageerde onmiddellijk en gaf mij de brokken op een  
papbord en dat vond ik geweldig ! Deze brokken smaken lekker dus heb 
heerlijk gegeten ! Hopend dat mijn baas dit erin houdt.  En ja hoor, mijn 
baas had het goed begrepen en hij gaf mij vanaf dat moment eten op een 
diep bord. Goeie baas  hé !! 
Na het eten gingen wij de ochtend wandeling maken. Wat een mooie buurt 
is dit. Veel ruimte om te spelen, groot veld, lekker rennen achter bal aan en 
weer terug brengen, prachtig dit, kan mij niet lang genoeg duren. Wat ben 
ik toch een bofkont!  En Woody doet heerlijk mee, leuk is dit, dat wij toch 
snel vriendjes zijn geworden, doch toch wel even wennen, alles is zo nieuw 
voor mij. 
Thuis gekomen komt er verpleegster voor mijn bazin  en zoals ik gewend 
ben begroet ik haar: wat zijn ze aardig, ze willen allemaal met mij knuffelen 
en ik heb daar geen bezwaar tegen. Alleen Woody, die laat zich goed horen, 
ik denk dat hij ze niet aardig vindt. 
Ik ben nu wel even tot rusten toe en ik ga naar boven en verdwijn op mijn 
matje onder het bed, heerlijk plekje, dat moet ik er maar in houden en mijn 
bazin vindt het prima,  Oh wat is het daar toch fantastisch, dat dit allemaal 
maar mag ! Ja, mijn nieuwe baas en bazin zijn zo heerlijk vriendelijk tegen 
mij en dat is genieten van het leven ! 
En dan wordt ik plotseling gestoord in het begin van de middag,, de baas wil 
weer met Woody en mij een wandeling maken, hij heeft een herdenking en 
moet dus weg, dus ik naar beneden en samen met Woody  de middag 
wandeling, lekker gepoept en gepist en ik kan er weer tegenaan, en Woody doet vrolijk mee !! 
Dan komen wij thuis en ik krijg op advies van Marian brokken en Smuldier, het smaakte fantastisch, maar nee hoor dit 
lag niet goed en na twee minuten was al het eten er weer uit. 
Oh, wat was ik bang op straf van mijn baas, Ik kan er toch niets aan doen, doch ik kreeg geen straf maar een aai en 
lovende woorden en ook nog nieuwe brokken, die ik zo lekker vond. 
Na de herdenking kwam de baas thuis, ik hoorde hem aan komen en ging direct naar beneden en wij gingen even 
knuffelen, want ik was weer blij dat hij thuis was. Woody werd uiteraard ook geknuffeld en dat vind ik prachtig, want wij 
horen nu bij elkaar. Het valt mij wel op dat ik steeds minder Woody moet corrigeren, want hij is heel aardig voor mij. 
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Dan volgt de nacht wandeling, zodat wij de 
behoeft konden doen en weer kunnen genieten van de nachtrust, 
Woody op zijn kussen en ik lekker op mijn matje onder bed, 
welterusten en  tot horens !! 
 
Dag 3: samen op de foto met mijn vriend Woody. 
 
En de wekker ging weer, ik moet daar toch aan wennen, maar wat 
er volgt is toch wel  naar mijn zin en kan daar best mee leven, en 
Woody ging zich weer laten horen, luid geblaf, want hij is blij als 
zijn baas beneden komt en dan krijgen wij weer lekkere brokken 
en dan de wandeling, zo  kunnen wij samen genieten van de 
omgeving en zo  kunnen wij ons weer lekker uitleven. 
 
Mijn baas laat mij toch wel  lekker uitleven al zou ik toch even 
meedelen dat het ook wat minder kan, toch geniet ik van deze 
manier zoals mijn baas met mij omgaat en Woody doet lekker 

mee en is toch niet meer zo opdringerig, dat vind ik wel zo prettig. 
De baas moet weg en neemt Woody mee en ik blijf achter en mag bij mijn bazin 
blijven, dat vind ik zeer plezierig want zij is zo lief voor mij en zo’n lekker plekje en 
af en toe wat knuffelen. Heerlijk zo’n bestaan ! Dit had ik niet verwacht en wat vind 
ik dit fijn om hier te zijn. 
 
In de huiskamer liggen Woody en ik aan des heilands voeten en dat is ook weer 
nieuw nooit gedaan maar wel fijn ! Geeft zo’n heerlijk vredig gevoel, zo van: ik heb 
maatjes en leven met mij mee!!      Het lijkt mij dat ik een mooie tijd tegemoet ga, 
en gezien de discipline van mijn baas zal in de komende tijd aan het programma wel 
niets veranderen. Ik zal mijn best doen om mij aan te passen en vrienden voor het 
leven te krijgen, Woody werkt in ieder geval  al mee en mijn  baas en bazin doen er 
alles aan zodat wij allen een goede en plezierige tijd krijgen. 
Ik moet er nu mee ophouden, want de roomservice  komt er aan met mijn diner en 
wat te drinken, dat wordt weer smikkelen. 
Marian van de Bouviersupporters, dank voor deze herplaatsing en ik hoop dat je vele 
bouviers mag herplaatsen met zo’n adres wat ik heb mogen ontvangen. 
Het gaat jou goed  en vele hartelijke groeten,  tot horens,  

Amber. 
 
 
Amber:  4. 
Zo lig ik als ik mag slapen, onder het bed, alleen lig ik nu naast 
mij matje, een prachtige plek voor mij, leuk hè, die foto’s van mij, 
zo word ik nog eens beroemd, net als mijn baas, want die komt 
ook vaak in de picture, kijk maar op You Tube!! Hij heeft mij een 
aantal filmpjes laten zien en ik was zeer onder de indruk, wat een 
man moet dit zijn! Volgens mij betekent hij veel voor andere 
mensen. Ik denk ook dat dit zo hoort! 
In de ochtend  word ik wederom gestoord door een wekker,  wat 
een onding,  ik lag net zo lekker te slapen,  maar ja,  de baas 
moet er uit,  want de verpleegster komt  om de bazin te verzorgen 
en dus ik ook!  En dan krijg ik weer samen met Woody ons 
ochtend ontbijt,  ik vind dat mijn baas heerlijke brokken hebt 
aangeschaft  voor ons, want ik vind het heerlijk, en dan wordt het 
werken, want dan gaan wij uit en dienen onze behoeften te doen 
en even lenig blijven, want mijn baas heeft gezegd, dat is een 
vereiste!  Ik moet  niet te dik worden en mijn spieren moeten 
soepel  blijven, maar ja, dit vind ik ook wel  leuk, toch?  Daarna  
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mag ik bij de bazin onder bed weer uitrusten, en dat doe ik maar al te graag, zij is 
zo’n lieverd voor mij. Dit mag alleen in de ochtend, in de middag moet ik gezamenlijk  met Woody en mijn baas beneden 
zijn.  Mijn baas houdt mij bezig met de bal en ik maar rennen en Woody doet heerlijk mee, wij doen iedere keer weer  wie  
het eerste is  en ik mag toch wel zeggen dat ik iedere keer win en Woody reclameert,  maar vind alles wel leuk, tot dat wij 
het zat zijn en dan gaan wij allen rusten  en dan zeg ik:  HE-HE  eindelijk!!  Hopende dat we even geen bezoek krijgen en 
in alle rust de verdere middag door maken, al zullen wij samen nog even een lekkere wandeling  moeten maken, wij 
blijven in beweging, daarna het late diner van Room Service,  Oh,  wat is dat weer lekker, brokken met gekookte hart,  en 
dat smaakt, wat kunnen Woody en ik lekker genieten van deze maaltijd!!  Zo kunnen wij de verdere dag weer aan en in 
de avond  het er allemaal er weer  af  rennen. 
 
Ik ben nu meer dan een week bij mijn nieuwe familie en ik kan U allen zeggen, het bevalt mij prima, doch aan bepaalde 
zaken moet ik toch wennen. Het is toch spannend om gezamenlijk  met Woody op  EEN kussen te liggen, terwijl hij dit zelf 
helemaal accepteert  en  mij niets  in de weg legt, en net doet of ik er niet ben.  Per slot van rekening moet Woody ook 
wennen aan nieuw gezelschap en dat voel ik best  aan,  het komt allemaal wel goed, want dat heb ik al geconstateerd, al 
zal dit wat tijd kosten. 
 
Vandaag was ik aan het wandelen en wat zag ik: een man op een plank met  4 wieltjes,  nou dat heb ik nog nooit gezien, 
dus al mijn aandacht ging naar deze vertoning, ik kon er geen genoeg van krijgen,  ik wou erachteraan, maar dat mocht 
niet, maar ja hij ging snel  er van door, jammer, want ik vind dit wel leuk. Ik zie mijn baas al op zo’n  plank staan, neen 
dit kan niet. Maar ik zou het best leuk vinden  om ook zo’n ritje te maken en je gaat nog snel ook. Mijn baas noemde het 
een skateboard, nooit van gehoord.  Mijn baas heeft zo’n apparaat niet, Jammer voor mij! Zo zie je toch een s wat 
nieuws. 
Nou, ik heb mijn best weer gedaan voor vandaag, na alle inspanning wordt het tijd voor een heerlijke nachtrust, en dan 
wordt het wachten op dat onding: de wekker. 
 
Mutte 

Mutte is een zeer lieve, aanhankelijke reu van bijna 3 jaar. Hij werd op 
facebook aangeboden door Pootjes voor Pootjes uit België.  Mutte is een 
hond die een zeer consequente, eerlijke, correcte opvoeding vraagt. Hij 
moet leiding krijgen, op een respectvolle maar duidelijke manier. 
Mutte zoekt een thuis waar hij eindelijk mag blijven. Bij mensen die het 
ras kennen. Reden van afstand/herplaatsing: Mutte werd geterroriseerd 
door de katten… 
 
24 juli zijn er mensen van onze wachtlijst kennis gaan maken met 
Mutte. Het klikte zeer goed ook met hun hond. Als zij terug van vakantie 
zijn (half augustus) wordt Mutte naar hen gebracht. Zodat de mensen 
van Pootjes voor Pootjes kunnen zien waar hij terechtkomt. 
 
Update 21 augustus 2014 
Mutte is verhuisd.  
Hij heeft een goede nacht gehad en zijn net lekker naar het park 

geweest. Met onze andere hond, ook een herplaatser, gaat het super. Hij speelt al met de speeltjes. 
Het is een lieve jongen. 
 
Opa en  Shira  
 
2 senioren die sinds oktober 2013 samenwonen. (Beiden zijn via de stichting bij 
deze baasjes herplaatst.) 
Opa is verliefd op Shira maar de liefde is niet wederzijds haha. 
Er is nog steeds veel contact met de oude bazen van opa. Het gaat geweldig....  
Het ouwe gebouw Opa is geweldig. 
Shira komt nu eindelijk uit haar bubbel en we krijgen steeds meer contact met 
haar.  Heeft wel even geduurd. 
Beiden gaan heerlijk mee op vakantie naar 5 sterrenhotels hihi ... 
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Acute klachten 
 
Ontstaat er een acute klacht als gevolg van een incident, dus een duidelijke aanleiding van 
buitenaf dan hoeft de constitutie, de gevoeligheid van het dier, niet betrokken te zijn bij de 
ontwikkeling van de klacht. 
Er zijn dan weinig individuele symptomen. Zo zal elke hond die door een wesp wordt 
gestoken min of meer hetzelfde beeld  laten zien. Er ontstaan binnen korte tijd symptomen 
en deze zijn zich meestal hevig, er is veel dynamiek 
Anders ligt dit bij dieren met een inwendige gevoeligheid. Het symptoombeeld hangt dan 
nauw  samen met de constitutionele gevoeligheid en de symptomen zullen doorgaans 
heviger zijn en zich sneller ontwikkelen met mogelijk een individueel beeld. Om bij het 
voorbeeld van de wesp te blijven, kan een hond die een constitutionele gevoeligheid heeft 
voor wespensteken een allergische reactie laten zien als gevolg van een steek en zelfs in 
shock raken.  
De onderliggende gevoeligheid, welke onder een chronische klacht valt, moet behandeld 
worden om de overgevoeligheid voor wespengif af te laten nemen.  
 

Acute klachten zijn eenvoudig en snel te genezen, omdat de symptomen zich duidelijk en 
snel ontwikkelen en de klacht nog niet lang bestaat. Hoe sneller een behandeling wordt 
gestart, hoe sneller de klacht genezen kan worden. 
Als er na herstel van een onbehandelde acute klacht restklachten overblijven kan dit een 
aanleiding zijn voor het ontwikkelen van  chronische klachten. 
 

Chronische klachten 
 
Bij chronische klachten spelen meerdere factoren mee in het ontstaan van de ziekte, 
waardoor de behandeling hiervan wat ingewikkelder en daarom des te uitdagender is. Het is 
eigenlijk een grote puzzeltocht naar datgene wat de aanleiding kan zijn geweest voor het 
ontwikkelen van de klacht. En vaak is dit een opstapeling van verschillende factoren. 
 
 
 

Klassieke homeopathie en acute klachten vs. chronische klachten 1.0 

Bij het behandelen van klachten met klassieke homeopathie maken we 
onderscheid tussen acute en chronische klachten.  
Waarom doen we dit eigenlijk? 
Door onderscheid te maken tussen acuut en chronisch wordt er al een 
selectie gemaakt in de keuze van het uitgebreide aanbod homeopathische 
geneesmiddelen en geeft het richting aan het voorschrift.  
 
Bij de ontwikkeling van symptomen, zowel bij een acute als een chronische 
klacht, is het dier zelf betrokken. Logisch, want de klacht heeft immers 
betrekking op dat dier. Toch is er een onderscheid te maken in hoeverre 
het dier betrokken is bij de ontwikkeling van de klacht. Dit wordt vooral 
duidelijk als je het verschil tussen een acute en een chronische klacht 
bekijkt. 
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De chronische klacht wordt namelijk niet door een incident alleen veroorzaakt.  Het is ergens ontstaan en heeft zich 
verder ontwikkeld tot het individuele beeld wat het dier op dit moment laat zien. Het is een proces waar een lange of 
korte tijd overheen is gegaan, ook hier weer afhankelijk van onder andere de gevoeligheid van het dier.  
 
Om erachter te komen wanneer de klacht ontstaan is en wat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling ervan vraag ik tijdens 
een consult het hemd van het lijf. Zaken die ogenschijnlijk niets met de ziekte te maken hebben wil ik allemaal weten, 
omdat dit mij een indicatie geeft hoe een klacht zich bij dit dier ontwikkeld heeft en welk ziekteproces er gaande is.  
 
 
Door zoveel mogelijk informatie te vergaren kan ik tot een meest passend voorschrift komen. Bij zoveel mogelijk 
informatie ligt de nadruk op  ‘mogelijk’, omdat er bij asieldieren soms weinig informatie bekend is. Het voorschrift wordt 

dan gebaseerd op de informatie die er wél is.  
 
Bij de behandeling van chronische klachten zijn vaak meerdere middelen nodig die elkaar opvolgen.  
Dit om de lagen die ontstaan zijn in de opbouw van de ziekte te behandelen. Zodra er een laag opgelost is verschijnen er 
andere symptomen die om een ander middel kunnen vragen. Hierdoor is een succesvolle behandeling ook mogelijk bij 
dieren waar geen uitgebreide informatie voorhanden is.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel bel of mail mij dan gerust. 
 
Mirjam Kooy 
 
www.mirjamkooy.nl  E-mail : mail@mirjamkooy.nl 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% van het consultbedrag voor een eerste behandeling van een dier van ‘vrienden van Bouviersupporters’ gaat naar 
Stichting Bouviersupporters. 
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                  In memoriam …………. 
 In het afgelopen kwartaal ontvingen we 3 berichten van het overlijden van 3 honden die door bemiddeling van de 
Stichting Bouviersupporters een nieuw thuis gevonden hebben, die ieder door hun eigen verhaal een indruk op 
ons gemaakt hebben.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boris 
08-04-2007 – 30-07-2014 

Vrijdagmorgen, had ie  geen zin in eten en ging zitten tijden het uitlaten in de bossen. 
Weer terug naar de dierenarts. Weer pijnspuit en pijnstillers mee naar huis gekregen. Omdat hij hier goed op 
reageerden. 
Zaterdagmorgen, kon Boris bijna niet meer lopen. Zijn hele achterkant sleepte hij met zich 
mee………………………….. Eigenlijk wisten we meteen dat dit foute boel was. 
 
Binnen 2 uur kon hij bijna zijn achterlijf niet meer mee krijgen.  
Dus weer de dierenarts gebeld. Konden naar een praktijk in H. en kregen A.  
als arts. Zelf ook bouvier fan. 
Maar toen we naar binnen liepen schudde ze al met haar hoofd. Heeft hem nog  
onderzocht en we vonden een rare bobbel ergens in zijn ruggenwervel. 
 
Ja, harde conclusie. 
Opereren zou waarschijnlijk het probleem niet verhelpen.  Hij had  
verlammingsverschijnselen!!! 
 
En het weekend ingaan, was volgens haar niet zo’n goed idee.  
We hebben toen, met pijn in ons hart, afscheid moeten nemen van Boris. 
 

Boris moest in september 2013 herplaatst worden, omdat hij samen met 
zijn broer de boel op stelten zetten. Daarbij hebben zij een andere hond 
verwond. De nieuwe bazen hebben heel wat werk aan hem gehad. Zij 
waren wel blij met hem. 
 
Tot we dit bericht ontvingen: 
 
Boris, eindelijk was ie helemaal thuis bij ons. 
 
Liep niet meer weg, bleef netjes achter het huis. Maar hij voelde zich niet 
helemaal lekker. 
We zijn met hem dinsdag, 15 juli en vrijdag 18 juli naar de dierenarts 
geweest. 
 
Ik wist zeker dat hij pijn had in zijn linker heup/rug. Bij de dierenarts gaf 
ie geen kick.  Prostaat, hart, alles oké. 
Hij kreeg een pijnspuit. Ff kijken hoe hij er op zou reageren. Zou iets 
meer dan 24 uur werken. Vrijdag terug naar de dierenarts, Ik vond het 
maar niets.  
Donderdagmiddag nog naar de bossen geweest en een wandeling 
gemaakt. Ging goed. 
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Max 

30-04-2005 – 12-07-2014 

Max is in februari 2011 herplaatst. Max moest 
verhuizen omdat zijn baasjes niet genoeg tijd meer 
aan hem konden besteden door veranderde privé 
omstandigheden. 

In mei 2014 kregen we dit bericht: 
 
Wij hebben net de diagnose prostaatkanker te horen gekregen van onze lieve bouvier Max. 
Graag zou ik willen weten of jullie informatie hebben welke onze hond nog zou kunnen helpen of minstens zijn leven 
verlengen gelet op jullie kontakten en ervaring. 
 
Onze dierenarts Anoek zat op dat moment in Wenen op een congres over tumoren. Zij heeft als advies gegeven: 
Waar ze in ieder geval al mee kunnen beginnen is piroxicam, dit is een pijnstiller waarvan gebleken dat het deze 
tumoren remt. Zijn er biopten genomen? Wat verder van belang is te weten of er uitzaaiingen zijn....dus foto's borst 
en echo buik. + foto’s wervelkolom, omdat ze daar naar toe uitzaaien.  
 
Daarop is een second opinion geweest en die dierenarts constateerde ( foto's en biopsie) geen kankercellen echter 
zouden het cystes kunnen zijn. Max heeft een kuur gehad en morgen moeten ze terug om te kijken of het geslonken 
is. Max is topfit en een hele happy dog ( hij oogt helemaal niet als een zieke hond met kanker) dus ze hebben goede 
hoop. 
 
Maar helaas op 12 juli: 
 
We hebben Max vanmorgen moeten laten inslapen. 
 
Er was toch blijkbaar meer aan de hand. Vanaf vorige week vrijdag hebben wij hem ieder dag naar de dierenarts 
gebracht om vocht bij te zetten. Hij at en dronk niet meer. 
 
Bloedonderzoek wees uit dat de waardes Creatinine en Ureum veel te hoog waren. Foto’s en echo gemaakt en toen 
bleek dat de nieren door cystes helemaal vervomd waren. Daarom geprobeerd met extra vocht de waardes te 
verlagen. 
 
Heeft allemaal niet mogen baten. Gisteren opnieuw bloed afgenomen en toen bleek dat de waardes opnieuw 
verdubbeld waren. Weet niet meer precies maar een was 77 en die zou maximaal 9 mogen zijn volgens de dierenarts. 
Vanmorgen liep hem het water gewoonweg en maakte hij constant ongecontroleerde bewegingen. Ook was hij niet 
meer aanspreekbaar, reageerde nergens meer op. 
 
Met pijn in ons hart hebben we toen het beste voor hem gekozen.. 
 
Wij zullen hem missen maar zijn dankbaar dat we met hem een mooie tijd hebben gehad 
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Grace 
-07-2009 – 01-09-2014 

Grace is in november 2013 herplaatst. De voormalige bazen van Grace gingen verhuizen en zij kon niet mee.  
 
Vanaf het begin dat Grace bij hen woont is zij al aan het klungelen met haar gezondheid. 
Na de herplaatsing bleek dat Grace de ogen ontstoken had waar ze voor behandeld is.  
Bij een kambeurt ontdekten ze een dikke bobbel op de poot. Weer naar de dierenarst ... Bleek een oude wond te zijn 
die eigenlijk gehecht had moeten worden destijds maar die niet verzorgd is waardoor zich allemaal wild vlees  
ontwikkeld heeft. Dit hebben ze laten verwijderen.  
Na de 1ste loopsheid bij hun kreeg ze blaasontsteking... En dit kwam elke keer weer na loopsheid.  
De laatste keer bleek ook de baarmoeder ontstoken. Nu wordt ze 1 september gesteriliseerd en nu hopen ze dat ze 
voorlopig even van alle problemen af zijn. Het is een vreselijk lieve makkelijke hond ... Ze houden enorm van 
haar.... 
 
Helaas kregen belde zij ons op 1 september dat Grace niet meer uit de narcose gehaald is. 
 
De dierenarts heeft Grace opengemaakt en maar gelijk weer dicht gemaakt.... 
Eierstokken en baarmoeder heel ernstig ontstoken en daarnaast was de dikke darm al helemaal aangetast.  
Er was niets meer te doen………………… 
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Wanneer er voor het eerst met de hond wordt gefietst, laat eerst wennen! 
 
Neem de fiets in de hand en ga samen lopen, de hond RECHTS ernaast totdat het 
vertrouwd is. 
Beloon de hond bij netjes rechts lopen met liefst de kop ter hoogte van de 
pedalen. 
Vervolgens op rustige weg starten met stukje fietsen, zie onderstaande schema's 
voor het opbouwen. 
Bij een langer tijdsschema, vanaf ca 40 minuten, neem dan ook geregeld een 
rustpauze van ca 15 minuten en zorg voor drinkwater, maar 
 
 Let op! .. geef niet teveel drinken ineens, dit ter voorkoming van een 
 maagtorsie(-kanteling)! 
 
 
BELANGRIJK: 
 

 geef géén eten ruim een uur vóór en uur nà het fietsen en bij rustpauze teveel drinkwater ineens, dit ter 
voorkoming van een maagtorsie 

 bij een buitentemperatuur van 20 graden of hoger, absoluut NIET fietsen i.v.m. kans op oververhitting  
 liever niet op verharde wegen (asfalt) laten lopen en let op dat er langs de kant vaak afvalrommel (glas,blikjes) 

kan liggen, uiteraard direct stoppen bij letsel en/of mank lopen 
 controleer regelmatig de voetkussentjes op scheurtjes etc. 
 gebruik geen slipketting of iets dergelijks en de lijn niet strak/gespannen 

of gebruik een fiets springer  
 de hond van tevoren goed uitlaten, om plotselinge noodstoppen te 

vermijden 
 de hond naast de fiets laten draven, dit versterkt de spieren van de 

achterhand, niet laten galopperen dit is een te grote belasting voor de 
gewrichten 

 niet fietsen met een loopse hond, spreekt voor zich... 
 las na de 6 weken schema, 2 weken rust in, om de spieren soepel te 

houden kan als alternatief de hond laten zwemmen 
 de schema's zijn richtlijnen, kijk wat het beste past bij je eigen hond 
 en niet te vergeten..... lekker genieten! 

 
Schema voor de jonge hond (vanaf ca 1 jaar) en de senior: 
 
 

Fietsen met je hond, lees onderstaande tips! 
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Schema voor de volwassen hond (vanaf ca 2 jaar): 
 

 
 
Schema voor het onderhouden van de opgebouwde conditie: 
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De Evenementendag in Heteren op 14 september 2014 
 
Langzamerhand wordt onze aanwezigheid op de evenementendag van de Nederlandse Bouvierclub voor veel mensen een 
vanzelfsprekendheid. Al 5 jaar lang zijn we inmiddels een vast gezicht geworden. Wij zijn hun nog steeds dankbaar voor 
dit aangeboden podium om de herplaatsbouviers extra onder de aandacht te brengen. 
 
Op 14 september ging voor dag en dauw het wekkertje af. Met een auto volgeladen togen wij weer richting Heteren. 
 De Nederlandse Bouvierclub had wederom een prachtig prominent plekje voor ons gereserveerd. In no time, teamwork 
hé, was onze stand weer ingericht met de leukste hersenwerkspelletjes en de ballenbak. Wij hadden op die dag slechts 2 
boefjes ( Itam en Vasco) in de bemiddeling dus de posters van hun konden we mooi in het zicht hangen. Voor Itam heeft 
zich op de evenementendag een serieuze belangstellende gemeld.  
 

Dit keer hadden we ook een heel leuk en erg lief aanbod gekregen. 
2 Jonge meiden hebben ons gevraagd of zij bij ons in de stand 
Loombandjes mochten maken. Deze konden belangstellenden dan 
kopen voor 1 euro en de opbrengst zou bij de Stichting 
Bouviersupporters in de pot gaan ten bate van de herplaatsers. De 
meiden hebben goed verkocht en hebben ruim 20 euro kunnen 
overdragen aan ons. Meiden…. Namens het hele team een super 
dankjewel !! 
 
Deze evenementendag waren er heeeeeelllll veeeeeellllll puppies 
aanwezig….. dat was dus veel knuffels en lebbers ontvangen en 
veel knuffels uitdelen… volop genieten voor alle bouvierliefhebbers 
om al dat kleine grut te zien. 
 
Bij onze hersenwerkspelletjes bleek hoe slim ze al zijn, zo klein en 

jong als ze zijn. We hebben genoten van de diverse demonstraties van Anoek de reddingshond, KNPV demonstratie. Maar 
vooral het honden jutten was erg leuk om te zien. Iedereen met een hond mocht hier aan mee doen en er wordt dan 
gekeken hoe de hond eerst op een jute zak reageert en vervolgens op de bijtmouw… ze worden als het ware opgejut….  
Ook de show en de C-wedstrijd is altijd leuk om naar te kijken. 
 
We hebben weer leuke nieuwe mensen ontmoet en oude bekenden getroffen….. Allemaal bedankt voor uw belangstelling 
en graag tot de volgende keer ! 
Meer foto’s zijn hier te vinden : http://www.bouviersupporters.nl/kcm.htm ( helaas niet te zien op telefoon of tablet) 
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De benefietwandeling 6 september 2014 
 
 
En dan krijg je toch opeens een leuke aanvraag…..  
 
Deze kwam van Teun Kijf en Sandra Wouters, 2 bouvierliefhebbers 
met het hart op de goede plek. 
Zij waren van plan een wandeling te organiseren en wilden de 
Stichting Bouviersupporters daarbij graag in het zonnetje zetten, 
of wij dat leuk zouden vinden? Nou, maar zeker vinden wij dat 
heel erg leuk en de uitnodiging werd daarom ook in ons netwerk 
verspreid en op onze facebook bekend gemaakt. 
 
Plaats van gebeuren: Vierhouten… start 6 september om 18.30  
’s avonds.  
Het enige wat van ons verlangd werd was een toespraak in de 
pauze over het werk van de Stichting Bouviersupporters.  
Voor de rest lieten wij ons verrassen. Om 18.00 uur werd er 
verzameld op de parkeerplaats en werd iedereen verwelkomt met 
Koffie en wat lekkers.  
 
Om 18.30 zijn we de wandeling gestart met een leuk 
deelnemersaantal, waaronder een aantal herplaatsers. Net over de 
helft kwamen we aan bij een leuke locatie waar we iets konden 
drinken en eten.  
Er stonden waterbakken klaar voor de honden. Jantina heeft een 
korte uitleg aan de groep gegeven over het werk van de Stichting 
Bouviersupporters.  
 
Het laatste stukje liepen we in het donker, dat heeft ook wel wat. 
Veel mensen hadden een zaklampje bij zich en de honden waren 
voorzien van halsbandverlichting…. Erg leuk om die optocht te zien gaan over de heide. Na afloop kreeg iedereen een 
oorkonde ( bewijs van deelname aan de wandeling) en konden mensen doneren voor de Stichting Bouviersupporters in de 
daarvoor bestemde pot. 
Eén van de duitse deelnemers had nog een lekker flesje wijn meegenomen wat we verdeeld hebben onder de liefhebbers.  
 
In totaal werd €106,00 opgehaald voor de Stichting. De wandeling was strak georganiseerd (best lekker om het een keer 
uit handen te geven) en wij hebben genoten.  
 
Teun en Sandra, heel hartelijk bedankt !! 
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Stichting 
Bouviersupporters 
 

Oostendorperweg 57 / z 
  7481 VE  Haaksbergen  

 
Kamer van Koophandel 

Enschede nummer 51469820 
 
 

IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86 
BIC  : RABONL2U 

 
 

Fiscaal nummer 850034814 
 

Voor bemiddelingszaken kunt u bellen 
met Jantina op 06 82001851 
Marian op 0049 2822 977956   

 
 
 

E-MAIL: 
          info@bouviersupporters.nl 

 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

http://www.bouviersupporters.nl/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het volgende Bouviersupporters 
Magazine verschijnt: 
 
december 2014 

 

 
 

Stichting Bouviersupporters 
werkt samen met 

Wilt u het goede 
werk voor de Bouviers 

en hun baasjes  financieel ondersteunen? 

Dat kan! 

 

Rabobank Haaksbergen-Enschede 

IBAN NL82 RABO 0160 4492 86 

BIC:  RABONL2U 
t.n.v. 

Stichting Bouviersupporters 

 
 

  

 
 

Nederlandse Bouvier Club 
 Bouvierpagina 

Interessengemeinschaft B.d.F. 
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham) 

 Anoek Schipper (Dierenkliniek De 
Watermolen,Haaksbergen) 

  
 

 
 
 
 

Heeft u tips, 
wetenswaardigheden, 

evenementen die u onder de 

aandacht wilt brengen? 
 
 

Wilt u, 
 naast meeleven,meelezen, 

misschien zelfs meeschrijven, 
ook een meer actieve invulling 

geven aan de herplaats- 

 en asielbouviers? 

 
Wilt u meeschrijven  

voor het bouviersupporters 
magazine? 
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