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Wij hopen dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad en het jaar 2015 goed is gestart. 

2014 was een jaar om met zijn allen trots op te zijn. Zowel op de resultaten die we 
hebben kunnen realiseren voor de Bouviers en hun bazen, als op de teamleden die aan 

deze resultaten hebben meegewerkt.  
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de giften en donaties van particulieren. Ook 
mochten wij bedragen ontvangen vanuit acties die onze stichting zelf heeft opgezet of 
waarbij de stichting als begunstigde werd aangemerkt. 

In 2014 hebben er 100 Bouviers op de website gestaan die herplaatst zijn. Daarvan zijn er 
51 direct door ons bemiddeld en 7 zijn er mede door onze hulp thuis gebleven. 1 hond is 

door het asiel waar de hond al jaren verbleef vanwege ouderdom geëuthanaseerd en 1 

hond mag zijn leven verder doorbrengen in een seniorenpension. Drie honden zijn door 
onze collega’s van de Interessengemeinschaft uit Duitsland bemiddeld. Voor negen honden 
heeft de eigenaar zelf een nieuwe baas gevonden en voor 28 honden heeft het asiel waar 
ze zaten voor een nieuwe eigenaar gezorgd. 

Wij schrikken altijd weer van de hoeveelheid boeven die noodgedwongen op zoek moeten 
naar een nieuw thuis. In de meeste gevallen is de omstandigheid ook zeer verdrietig en 
hebben de baasjes echt geen andere keus. Denk hierbij aan overlijden van de baas, ziekte 
van de baas, verhuizing van de baas naar een zorginstelling, maar ook krijgen we nogal 
eens scheidingsslachtoffers aangemeld. Wij zetten ons voor 200% in om het beste thuis 
voor de betreffende hond te vinden. In 99% van de gevallen lukt dat, echter in sommige 
gevallen blijkt, na een gewenningsperiode, dat het toch niet zo goed gaat als gehoopt en 

moet er toch weer een nieuw thuis gezocht worden.  

We hebben weer een leuk jaar voor de boeg. 
In 2015 bestaat de stichting 5 jaar en zullen wij naast de traditionele bouvierwandelingen 
een “feestdag”organiseren. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Dit 
jubileum willen wij graag samen met u vieren dus er volgt ruim van tevoren bericht in uw 
mailbox. Wij zijn daarvoor nog wel op zoek naar een geschikte locatie. Het liefste een 

overdekte locatie. Er moet in ieder geval een groot veld bij aanwezig zijn en een kantine 
waar een hapje en drankje ( tegen betaling) genuttigd kan worden. Beschikt u over zo’n 
locatie of weet u zo’n locatie en is dat een beetje centraal in Nederland? Neem dan contact 
op via mail: mailto:info@bouviersupporters.nl . 
Bovendien zullen wij ook dit jaar weer aanwezig zijn op evenementendagen  van de NBC. 

In dit magazine staat een leuk verhaal van Arjan Feith van Urban Dog Training. Arjan 
geeft hondentrainingen vanuit een ander uitgangspunt dan een reguliere hondenschool. 
Yvonne van ons team traint met haar hond Angel bij hem en heeft goede ervaringen die 
wij graag met u willen delen. 

Ook vindt u opnieuw een boeiend stuk van Mirjam Kooy over wat klassieke homeopathie 
voor de oudere hond kan betekenen. 

De puppen van Rona ( nu Coca) zijn inmiddels 1 jaar geweest. Het is zo leuk om te volgen 
hoe deze hondjes uitgegroeid zijn tot pubers, dus ook daarvan een uitgebreid verslag met 
foto’s van toen en nu. 

Over Dolly hebben we al eerder geschreven. Deze vitale oma van 10 jaar zet echter nog 
steeds de boel behoorlijk op stelten. Daarover leest u verderop in het magazine ook een 

verslag. 

Bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters. 
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Wij willen iedereen bedanken  
voor de leuke kerstkaarten en groeten die we hebben mogen ontvangen !! 

Wij zouden het erg leuk vinden om u een keer te mogen begroeten op 1 van onze evenementen !! 
Houdt daarbij de nieuwsbrieven en onze site in de gaten. 

 Wie vond een nieuw thuis in het dec. 2014, jan. en febr.2015 

Bas Simba Lars Bandy Dolly 

Luca Boyca Osstap Wodan Timo 
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Speciale aandacht voor: Bora 

Begin september 2014 werd Bora bij ons aangemeld. Vanwege privé 

omstandigheden kreeg Bora niet meer de aandacht die zij zo nodig had. 
Al heel snel melden zich mensen die het wel met Bora zagen zitten. Bora zou 
hun vijfde bouvier in dertig jaar worden. Ze hadden alle tijd om met Bora 
bezig te zijn. Op 15 september is Bora verhuisd. 

Wij ontvingen foto’s en verhaaltjes over hoe goed het ging en hoe blij zij met 
Bora waren. 

Tot we 10 februari 2015 gebeld werden, Bora moest meteen weg. Zij konden 
Bora toch niet voldoende bieden en hadden het verkeerd ingeschat met haar. 

In overleg is er besloten Bora naar het asiel te brengen. Bora is daar 

beoordeeld door een hondengedragsdeskundige. 
Haar oordeel: 

“Bora is een niets mis mee Bouvier. Ze heeft teveel opgekropte energie en is 
tamelijk onzeker. Ze moet een baas hebben die wat met haar onderneemt.” 

Omschrijving van Bora: 
Bora is een Bouvier teefje (gesteriliseerd) van bijna 8 jaar oud. Ze heeft twee 
baasjes gehad en is dit keer op zoek naar een permanent thuis. Bora is een 

vriendelijke hond die prima met wat oudere kinderen overweg kan, wel is zij erg lomp. Ze komt uit een werklijn en ze 

barst van de energie. Het is dus van belang dat er voldoende met haar gewandeld wordt en daarnaast een 
hondentraining gaan doen.  
Ze kent alle basiscommando's en is goed gehoorzaam. Ook kan zij na gewenning loslopen op plekken waar dat mogelijk 
is. Ze vindt het heerlijk op met takken te spelen in het bos. 
Los kan ze buiten prima met andere honden overweg, aan de riem kan ze soms uitvallen. Met katten kan zij niet 
overweg. Na gewenning kan ze ongeveer 4 uurtjes alleen blijven. Bora is van zichzelf een jager (bv. op kleine dieren), 

maar als zij niet voldoende beweging krijgt begint zij haar jachtgedrag ook te vertonen naar fietsers, hardlopers e.d.   

Bij haar laatste baasjes kon zij haar energie niet goed kwijt, waardoor zij gefrustreerd raakte met alle gevolgen van 
dien. Daarom is besloten om een baasje te zoeken wat beter bij haar energieniveau past. Ze heeft momenteel weinig 
bespiering, dus de wandelingen zullen wel moeten worden opgebouwd.  

Inmiddels is Bora getrimd. Van deze trimster/fokster kregen we nog een aanvulling: 
“Niks mis met deze dame. Voor zover ik kan 

zien is ze niet overmatig dominant.  Ze liet 
zich erg makkelijk in model zetten en met een 
wandelingetje op het terrein liet ze zich ook 
makkelijk corrigeren als ze ging trekken. Wat 
door de mensen van het asiel gezien werd als 
hyperen en piepen is meer een dame die 
"praat" en je vertelt wat ze wil. En dat is veel 

aandacht en knuffelen.   
Ik heb het idee dat deze hond heel goed op 
zijn plaats is bij mensen die graag trainen met 
honden.  
Basis commando's kent ze.  Ik heb alleen niet 
kunnen kijken of ze echt kon volgen omdat ik 
zelf niet zo makkelijk loop. Op de trimtafel 

stond ze boven me uit, maar wat ik al 
verwacht had gebeurde. Ze liet binnen een paar tellen haar koppie hangen tot onder mijn hoofd. Ze zette dus duidelijk 
zichzelf onder mij.” 

Bent u die ervaren Bouvier liefhebber die wij voor Bora zoeken? Neem dan snel contact met ons op: 
info@bouviersupporters.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met:  

Jantina op 06 82001851 of Marian op 06 45912158 (di t/m vrijdag nà 16.00 uur)

mailto:info@bouviersupporters.nl
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Activiteiten in 2015

De Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclincs. 

Daarnaast nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club.  

In 2015 staan in ieder geval op het programma.  

• 6 april 2015: Voorjaarswandeling in de omgeving van Dongen.
• 21 juni 2015: Aanwezig op de door de NBC georganiseerde KCM in Heteren
• september 2015: Aanwezig op de door de NBC georganiseerde Evenementendag in Heteren

• oktober / november 2015: Boedoedag ivm 5- jarig bestaan van de stichting
• december 2015: Midwinterwandeling in de omgeving van Haaksbergen.

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

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

gedaan hebben heel hartelijk bedanken.  

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

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

Van 1 december 2014 t/m 27 februari 2015 heeft stichting Bouviersupporters 

Ontvangen van Vrienden en aan Donaties  €  1.303,25 
Opbrengst van de activiteiten     -  209,34 
Ontvangen rente     -  29,79 

 -------------- 
Totaal  €  1.542,38 

Daarvan is het volgende uitgegeven aan: 

Kosten opvang van Itam en beoordeling Dolly     € 170,00 
Kilometervergoeding begeleiding herplaatsingen  -   22,42 

Bankkosten     -  46,90 
Website kosten     -  16,98 
Telefoonkosten     -  15,00 
Kosten wandeling     - 167,36 

 ------------ 
Totaal  -/ -  438,66 

 ----------- 

Resultaat  €  1103,42 
 ======= 

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 NL82 RABO 0160 4492 86  t.n.v Stichting Bouviersupporters te 
Haaksbergen. 
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Hoe is het met …………. 
 
In het afgelopen kwartaal kwamen er bij ons heel veel berichtjes binnen over herplaatsers. Hoe het nu met ze gaat, wat de ervaringen 
van de baasjes zijn. De meeste zijn erg leuk en enthousiast. Soms zijn de berichten wat minder, omdat er toch werk aan de winkel is 
om de betreffende bouvier op het juiste spoor te krijgen. Van al deze berichten genieten wij toch, omdat er hoe dan ook samen met de 

nieuwe huisgenoot iets moois van te maken is. Wij willen deze berichten, goed of minder goed, en in de woorden van de bazen zelf, 
graag met onze lezers delen. 

Bas 

Door ingrijpende privé-omstandigheden werd er in december 2014 met 
pijn in het hart een ander baasje gezocht voor deze lieve mooie Bas. 
 

Op 20 december is Bas naar zijn nieuwe thuis gebracht. 
Al snel kregen we een berichtje van zijn nieuwe baas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ja, Bas is bij mij het is buitengewoon goed gegaan. Ik kom 

er net weer binnen van een rondje lopen. 
Hij komt helemaal bij me zitten dan kroel ik over z'n kop 
en dan draait hij meteen zo dat ik op z'n buik moet 

kriebelen. 
Met ons 2 gaat het wel goed komen, het is een lieverd. Hij 
ligt nu ook heerlijk op z'n gemak. Vanavond ging hij door 

de plassen lopen en hij keek me aan van zo doen de 
boeven dat. 
 
22 januari 2015 Even een update over Bas: 
“ Het gaat goed met Bas. 
Hij voelt zich al helemaal thuis hoor. Wel even naar de 
dierenarts geweest. Hij heeft 1 ontstoken oor en daar heb 

ik spul voor gekregen. Dat is even wat minder, maar voor 
de rest gaat het goed. Hij is altijd blij als we gaan lopen. 
Dat doen we 3 á 4 keer per dag. Het is echt een machtig 
lief beest. Hij ligt nu uitgeteld na de indrukken bij de 

dierenarts en een extra stuk lopen.” 
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Simba 
 
De in september 2012 geboren Simba is afkomstig uit een werkhondenlijn 
en heeft een aangeboren korte staart. 
Ze is een lieve, ondeugende, speelse maar wildebras die grote problemen 
met de aanwezige katten heeft 
 

Op 21 december 2014 was de kennismaking met Simba. 
 
Berichtje ontvangen: 
 
“Simba is inderdaad met ons meegegaan..een lieve aanhankelijke  
bouvier. De hele terugreis heeft ze liggen slapen. Inmiddels gegeten en 
het huis en de tuin verkend. Komende week met haar naar de dierenarts 

en kapper.” 

 
Lars 
 

De 14 maanden jonge Lars werd eind december 2014 bij ons aangemeld. 
Lars is een zeer lieve en kalme hond naar eigen. Zijn staart is bij de fokker 
gecoupeerd.  Hij is beschermend naar de baas. Wanneer iemand in de buurt van de 
baas komt kan hij uitvallen, hiermee kon de baas niet handelen. 

 
Op 28 december is Lars vanuit Vlaanderen naar het noorden van Nederland verhuisd. 
 
Van zijn nieuwe baas kregen we dit bericht:

“Gister Lars mee genomen uit België. De reis is goed verlopen. Lars is erg angstig en 

zocht steun bij oude eigenaar en ik kon hem niet benaderen. Hij vluchten direct naar 
zijn baas. Toen maar aan de riem geprobeerd zodat hij niet meer van mij kon vluchten. 

Ik heb hem benaderd met koekjes tot hij zich overgaf. Nu bij mij thuis zoekt die steun 
bij mij.  Ik laat hem nu direct omgaan met andere mensen zodat hij daar aan went en 
niet wil happen. Vandaag ging dat goed, maar het zal nog lange weg zijn dat hij vol 
vertrouwen in mensen gaat krijgen.” 

 

Maatje 
De zes jarige Maatje zat in juni 2014 in het asiel Stevenshage in Leiden. Wij kregen 
van hen de melding dat er bij hen een heel lief, aanhankelijk teefje van 6 jaar was 
gebracht. Haar baasje was spoorloos verdwenen. 
 

In het magazine van december 2015 heeft u kunnen lezen dat Maatje loops 
geworden is. Terwijl het asiel gemeld had dat zij gecastreerd is. Van het 

baasje van Maatje kregen we dit bericht: 
 
“Het asiel is inmiddels bereid om de helft mee te betalen van de sterilisatie 
en Maatje wordt in februari gesteriliseerd. 
Haar gedrag tegenover kleine hondjes is nog steeds niet goed. De dierenarts 
denkt dat ze schijnzwanger is en heb daar druppels voor gegeven. Ik heb 

alleen niet het idee dat het helpt. 
Ik doe haar nu met wandelen veel aan de lijn wat ik erg jammer vind, want 
zij moet toch haar energie kwijt. 
Verder is zij heel lief en gemakkelijk. Ik hoop dat als ze gesteriliseerd is dat het beter gaat.” 
 



                                                                                            P   
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Itam 
 
Itam is een reu geboren in september 2012. Het is een leuke overenthousiaste, lieve, speelse hond. Kent veel 
commando's. Hij werd bij ons aangemeld vanwege ziekte van zijn baas. Door die omstandigheden kon Itam gewoon zijn 
energie niet kwijt. In het december magazine heeft u een uitgebreid verslag kunnen lezen over de achtergrond van deze 
herplaatsing. Dit verslag kunt ook vinden op onze website http://www.bouviersupporters.nl/itamproject.html. 
 

Het gaat geweldig goed met Itam. We krijgen regelmatig mailtjes over Itam. 
 
23 december 2014 
 
“Ik wens jullie een prettig kerstfeest en een heel gelukkig nieuw jaar. 
Groetjes en pootjes van ITAM. 
  

Itam is super  hij loopt naast P. bij het wandelen en is super lief 
binnen. Hij heeft het echt super naar zijn zin. Met de bal spelen, dan 
springt hij met zijn vier poten van de grond om de bal te pakken. 
We willen hem voor geen goud meer missen. 
Groetjes P en B” 
 

13 januari 2015 
 
“Hallo allemaal,  
 
Ik dacht misschien vinden jullie het wel leuk om te weten hoe het met 
mij gaat. 
Nou ik heb het reuze naar mijn zin hoor. 

Een paar weken geleden ben ik gecastreerd en voel mij goed.  

Mijn baasjes zeggen dat ik heel lief ben.  Ik ben met de baas aan het 
fietsen en lopen en soms spelen we met de bal en dan spring ik huizen 
hoog.  
Met Dex en Gaby gaat het ook goed. Ik ben een beetje verliefd op 
Gaby. Baasje heeft een paar foto’s gemaakt voor jullie. 
Ik zou zeggen tot de volgende keer!! Veel pootjes Itam 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                    

Ik heb toch zo’n leuk speeltje in de schuur van de baas gevonden. 
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15 februari: 
‘Het is carnaval in Brabant. 
Als je maar leut hebt. Het is carnaval en ik vermaak me best.  
Mensen doen allemaal gek en verkleden zich, maar ik ook hoor. 

Groetjes Itam’ 

Kay en Mo(zart) 

In de opvang waar Bandy verbleef zaten nog twee jonge bouviers. 

Na het overlijden van Grace wilde de mensen heel graag weer een bouvier. Eén reutje is naar deze mensen gegaan. Zij 
noemen hem Kay. 

“Hij heeft het hier best naar zijn zin. Ook buiten met andere honden gedraagt hij zich prima en ook met kinderen geen 
probleem. Verder speelt hij de hele dag met zijn speeltjes. 
Van hen kregen wij deze foto’s.  

De andere is naar het voormalige baasje van Rach nu Richy gegaan. Ook zij is blij met hem en stuurde dit bericht: 

“Onze kleine Mo(zart) is ook een treffer! Wat een fantastisch bijzonder hondje! Ik geloof dat ik nog nooit zo een 
aanhankelijk en makkelijke pup gehad heb! 
Alles is oké, hij is zo relaxed. Overal waar ik ga, gaat hij. Ook in het bos of park. Andere honden speelt hij mee maar 1x 
fluiten en hij gaat dolgelukkig met mij mee. 
Het is een bijzonder hondje! Zonder Rach hadden we hem niet gehad!” 



           P
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Boyca 

We hebben hem nu ook op een rustige plek losgelaten en met stokken gegooid hij vond het geweldig. Vanmiddag met 
twee andere honden gespeeld een hele grote die de kleinere weer beschermde. Hij was helemaal onder de bagger dus 
maar even naar de lek gelopen en hem daar laten zwemmen. We merken dat hij wat vrijer wordt en meer dingen gaat 

proberen. Maar hij blijft wel gehoorzaam, ..... 
Hij gaat braaf de bench in als we terug komen van het wandelen dit is al vaste gewoonte ook gaat hij zitten voor we 
naar binnen en buiten gaan zodat de verf op de deurposten blijft zitten. Donderdag om 11 uur moet hij bij de trimster 
zijn. Ben benieuwd hoe hij er daarna uit ziet....... 

Ook het voormalige baasje krijgt deze berichtjes. Haar reactie daarop; 

“Dit gaat goed he. Het doet me goed, een schrale troost want wat mis ik m’n 
kanjer zeg....’t is zo anders en stil in huis, gr J” 

Update 3 februari 

Boyca is nu weer rustig naar andere honden. Hij had de neiging om eens 
even lekker uit te vallen dus hij blijft voorlopig aan de lijn. Merk wel een 

spanning in hem maar hij houd zich rustig. Verder gaat alles erg goed. Echt 
een lieve hond. Hij heeft nog wel puppy gedrag vind ik en is heel 
aanhankelijk als het spannend word dan komt hij schuilen. We genieten van 
hem. Over een paar weekjes beginnen we op de hondenschool.  
Boyca is inmiddels getrimd. 

Boyca is een kruising Bouvier- Berner Sennen reu van ruim een 
jaar oud. Die op dit moment aan het puberen is. Waardoor hij de 
ene keer alles en iedereen leuk en aardig vindt en het andere 
moment begint te grommen en niets van diegene ( hond of 

mens) wil weten.. is energiek, leergierig, speels en vrolijk. 
Door ziekte, kan niet meer voldoende verzorging gegeven worden 
waar Boyca behoefte aan heeft en werd er voor Boyca een nieuw 
thuis gezocht. 

Op 28 december 2014 is er kennismaking  geweest.  
Boyca heeft meer begeleiding nodig dan gedacht. De mensen die 

kennis zijn gaan maken hebben een hond die van ver gekomen is 
en ze zijn bang dat het ten koste van deze hond gaat. 

Op 11 januari was de tweede kennismaking. Die is goed verlopen. 

Met veel verdriet hebben de baasjes Boyca 23 januari 2015 naar 

zijn nieuwe thuis gebracht. Ze zijn ondanks alles blij dat Boyca nu 
bij mensen woont die alles voor en met hem willen doen. 

Berichtje van 24 januari: 

“Boyca maakt het goed is rustig in huis wel wat terughoudend 
naar vreemden. Vindt het erg fijn om uit te gaan. Is in huis bezig 

met touw en bal, maar doet erg voorzichtig.  
Loopt ook niet in de weg wat de hond van mijn ouders wel doet. 
Volgt commando's goed op durft alleen niet op het kussen. Ligt 
het liefst op de deurmat we laten hem daarin zijn gang gaan.  

Is tot nu toe alleen nog maar vriendelijk geweest en erg lief.” 

Berichtje 25 januari: 

“Vandaag is Boyca voor het eerst even alleen geweest. Dit ging 
ook goed. We merkten wel dat hij daarna wat onrustiger was bij 
het uitlaten. 
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Richy (Rach) 

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

Berichtje van 25 januari 2015 

“Hier nog even weer een berichtje van ons kleine monster.  
Gisteren waren we bij de kapper. Wat dat betreft moet ik dus nog het nodige 
leren, de kapper is dus nu elke 3 maand aan de beurt. Ik vond het een 
beetje pijnlijk, want van het afgeknipte haar kon je minstens 3 pruiken 

maken. Maar goed, zo leer je elke keer weer.  

Tien dagen geleden zijn hier nogal wat bomen gezaagd. Twee dagen later 
was de man van die firma hier om de boel te bekijken, hij is jager en 
hondenbezitter. De honden had ik even in de kennel gedaan, want vreemde 
mensen op het terrein gaat niet zo goed.  
Op de terugweg langs de kennel hief die man plotseling zijn arm omhoog om 
Richy terecht te wijzen. Als de tralies er niet tussen hadden gezeten had ze 

hem zeker te pakken gehad. Ze voelde zich bedreigd dus ik kon een kleine 
lach ook niet onderdrukken. 

Verder is Richy de meest makkelijke hond ter wereld. Ze houdt van alle 
mensen, ook de bezoekers. Kinderen likt ze heerlijk door het gezicht, doet 
ze heel voorzichtig. Ze houdt heel erg van knuffelen en oortjes masseren. 
Dit kleine monstertje gedraagt zich precies zoals ik het verwacht had. Is 

nergens bang voor, zeer zelfbewust, eerlijk, lief, moedig, zeer gericht op 
mij, gewoon een super gezinslid erbij.  
Als ik in die bruine ogen kijk dan smelt ik en ben ik heel trots op mijn beide dames. Orka en Richy samen zijn een 
droompaar, ik moet er niet aan denken als straks Orka er niet meer is. 

Nando 

De in 2005 geboren Nando is in december 2012 in samenwerking met de 
Interessengemeinschaft-bouvier-des-flandres naar Duitsland verhuisd. In het 
begin waren er wat probleempjes met Nando. De mensen zijn heel hard met hem 

aan de slag gegaan en als snel ging het heel goed.  

Sinds oktober 2014 woont hij samen met een doggen dame. De twee gaan heel 
goed samen. Als Nando te ruw in het spel is krijgt hij van de dog een berisping 

dat accepteert hij. 

februari 2015 

Nando heeft al eeuwig lang niet meer gebeten. Wel bromt hij nog heel af en toe 
als hij het ergens niet mee eens is. Dat is echter te verwaarlozen, hij laat alleen 
merken dat hij soms ergens totaal geen zin aan heeft. Hij is een totaal lieve en 
vriendelijke hond, hij is tevreden en happy. Hij kan het heel goed vinden met de 
doggendame.  

Al met al dus een fantastisch bericht met grote complimenten voor het huidige 
baasje die dit alles met rust en consequent zijn bewerkstelligd heeft. 



                                                                                            P   
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Mazarine 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Modi 
 
Modi had teveel energie voor zijn voormalige bazen daarom 
werd hij ter herplaatsing aangeboden. Op 12 juni 2014 is hij 
verhuisd. 

In het vorige magazine heeft u kunnen lezen dat Modi 
voor nog al wat problemen zorgden en hoe het 
bazinnetje heel hard met Modi aan het werk is. 
 

Update februari 2015 
 

Modi is nog steeds powerpakketje! Maar wordt wel 
steeds heel langzaam aan wat rustiger. Hoe meer hij los 
kan racen, hoe blijer en rustiger hij is. 
Hij is minder dwangmatig aan het rennen, en maakt 
regelmatig contact met mij. Maar aan de lijn is hij nog 
steeds vreselijk, dus ik hoop dat als hij ‘s ochtends lang 
kan rennen dat hij dan rustiger aan de riem wordt. Dus 

geen symptomen meer bestrijden, maar de kern 
aanpakken: frustraties kwijt kunnen dmv racenWe 
hebben er een auto bij genomen. Nu kunnen Modi en ik 
ook ‘s morgens lange wandelingen in de duinen maken. 

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 het asiel 
geweest en heeft Mazarine meegenomen. 
 

Mazarine Des Terres Boisées, wat een 
verschil met juli 2014, ze ziet er prachtig 
uit. 

 
Sinds december 2014 woont haar neefje 
Nils bij haar. 
 
Mazarine en Nils zijn onafscheidelijk. Ze 
doen van ruziemaken tot vechten tot 

samen streken uithalen. Om dan met heel 
onschuldige ogen naar ons te kijken, wij 
hebben niets gedaan hoor! 
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Jones 
Jones/Joo is één van de speciale projecten op onze website. http://www.bouviersupporters.nl/Jones2.htm. 
Jones is een reu geboren 8 juni 2011, na een training door Bert woont hij nu al weer sinds april 2012 in Duitsland.  
Wij kregen onderstaand stripje.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Jaddai 
Jaddai moest verhuizen, omdat de toenmalige eigenaren haar niet met hun jonge kinderen vertrouwden dat gaf een stressvolle 

situatie. Op 8 februari 2014 is zij verhuisd. 
                                                                                     15 februari 2015 

 
“Met Jaddai gaat het fantastisch.  
 
Ze is erg lief en aanhankelijk.  
We laten haar met wandelen continu los meelopen en dat 
gaat goed. Eén keer roepen als er iets is en ze komt meteen. 

Ook hebben we haar inmiddels diverse keren meegenomen 

in de camper kris kras door Europa op vakantie en dat gaat 
ook geweldig. Als ze eens een keer  alleen in de camper 
moet blijven is het ook geen probleem, ze blaft of jankt dan 
nooit, gaat gewoon rustig liggen slapen en wacht gewoon af 
tot  het moment dat we terugkomen. 
 

Het enige dat nog moeilijk gaat is wanneer er thuis bezoek 
komt, dan is ze heel erg waakzaam en dan heeft ze de 
neiging om het bezoek tegen te houden ondanks dat we haar 
dan proberen te corrigeren en op haar gemak te stellen. Kost 
nog wel moeite en vinden we moeilijk om haar dit af te 
leren. (Hier hebben wij wat tips voor gegeven.) 

 
Verder hebben we er een meer dan fantastische hond aan en  hebben nog geen seconde spijt gehad dat we haar 
hebben overgenomen van de vorige eigenaar.” 

http://www.bouviersupporters.nl/Jones2.htm
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Timo 

Door privé omstandigheden kreeg de net eenjarig 
Timo niet de aandacht die hij verdient. Hij zat te 
vaak en te lang alleen en daar kan hij moeilijk mee 
omgaan. 

14 februari zijn de belangstellenden naar Timo 
geweest. Zoals verwacht is de kennismaking 

uitermate goed verlopen. Zij werden door Timo zeer 
enthousiast begroet. Ook met de oude baasjes was 
er een enorm goede klik. Dit waren de mensen die 
Timo konden bieden wat hij nodig had. Lekkere 

lange wandelingen, overal mee naar toe, gezellig 
samen een terrasje pakken. 

Al snel werd dus ook besloten dat Timo gelijk mee 
zou gaan. De mensen hadden er behoorlijk wat 
kilometers voor moeten reizen dus het was onnodig 
om deze trip nog een keer te maken. Timo sprong in 
de auto, heeft nog 1x omgekeken. Hij was eerst wat 
onrustig in de auto, maar nadat H. hem vertelde dat 

hij maar beter lekker kon gaan liggen omdat het een lange reis zou werden heeft hij heerlijk liggen maffen in de auto. 

Eénmaal thuis aangekomen is er eerst een blokje om gewandeld alvorens ze het huis in zijn gegaan. Toen op 
verkenning in huis en tuin. Timo vond het reuze interessant. 's-Avonds bij het naar bed gaan werd hem verteld dat hij 
zelf mocht kiezen waar hij wilde slapen...... u raadt het al.... Timo was nog eerder boven dan de baasjes. Dus werd er 
boven ook een kleedje voor hem neergelegd. Toen H. het bed in ging dacht Timo... daar is ook een mooi plekje voor mij 

en liet zich als een bommetje op het bed ploffen. Dat was niet de bedoeling :-) ....na een paar keer van bed te halen 

begreep hij dat dit dus niet de bedoeling was en heeft hij keurig de rest van de nacht op z'n kleedje gemaft.  
Uit wat kleine oefeningetjes blijkt dat Timo een zeer slim boefje is wat nieuwe commando's zeer snel opvolgt en 
begrijpt. ( bv Na 2x weet hij al dat hij bij de stoeprand moet wachten en zitten voordat ze de straat oversteken)  
Binnenkort gaat Timo gezellig met z'n baasjes naar de hondenschool. Eerst moet hij de cursus gehoorzaamheid goed 
doorlopen en vervolgens gaat meneertje door met behendigheid. 

Bram 

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

22 februari 2015 

“Bram is in december 2014 bij ons komen wonen. Vandaag 
de stap genomen hem lekker los te laten rennen. Wat een 
pret was dat. Het gaat super met Bram, is gek op de 
kinderen en nog steeds erg leergierig.”
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Basiel is momenteel al een jaar. De nog steeds speelse, ondeugende, schattige en bovenal onstuimige hond, 
heeft ondertussen zijn broertje Taco al eens ontmoet op de opendeurdag van Canina (asiel van waar de puppy's 
oorspronkelijk komen). Ook zijn waakinstinct is ondertussen wakker geschoten. 

We zij n ondertussen met Basiel ook al op verlengd weekend geweest naar Zeeland. Hier heeft hij voor het eerst 
de zee en het strand gezien. Rondcrossen in de duinen, achter meeuwen aan zitten en door het water ploeteren, 
Basiel heeft zich er geamuseerd. 's Avonds in het huisje was hij steeds knock-out. 
Ook zijn eerste kerstmis heeft hij al goed gevierd met een zelfgemaakt kerstpakje dat hij, geloof het of niet, 
graag aandoet. We moeten nog maar naar het pakje wijzen of hij staat al kwispelend te wachten tot we het 
gaan aandoen. De eerste kerstkaart met al onze diertjes is dan ook een feit. 
Sneeuw heeft onze Basiel ook al van dicht bij mogen meemaken. Hiervan hebben we een mooie foto van Basiel 
naast onze mooie zelfgemaakte sneeuwman : }. 

\ 
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NALA {Clo 
Hallo! Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Nala en ik ben inmiddels een jaar oud en lekker zot. Ik woon hier 
met mijn baasjes en 2 kattenvriendinnetjes en heb een heel belangrijke job. Ik voer een zeer grondige kwaliteits
controle uit op alle speeltjes die ik krijg. De meeste speeltjes bleken helaas de tests niet te doorstaan op vlak van 
stevigheid en dus kreeg ik nieuwe steeds nieuwe speeltjes om te testen. Maar dat vond ik helemaal niet erg hoor, 
ik doe mijn job namelijk zeer graag. Soms word ik zelfs een beetje té ijverig en test ik mijn slaapdekentjes en 
- kussen of de tuinmeubels, maar daar ben ik maar mee gestopt, want mijn baasjes bleken dit niet zo leuk te 
vinden. Ik heb nu wel speeltjes gevonden die mijn controle hebben doorstaan en nu wil ik er eigenlijk geen 
andere meer. Al moet ik daar een uitzondering op maken. Ik speel nog altijd heel graag met mijn kattenvriendin
netjes, maar zij lijken dat nog altijd niet zo leuk te vinden. 
Maar ik leer ook steeds nieuwe spelletjes op school, waar ik de beste van de klas ben op de hindernissenparcours, 
ik kan namelijk heel goed springen. Verder doe ik ook dagelijks een buurtonderzoek tijdens mijn wandelingen en 
zeg ik iedereen gedag, zowel de tweevoeters als de viervoeters - ik zou niet willen discrimineren. Zo heb ik al 
veel goede vrienden gemaakt, maar mijn beste vriendinnetjes vind ik bij oma en opa. Daar ga ik wekelijks langs 
voor een bezoekje. Maar ik ga niet alleen daar op bezoek, ik ga zowat overal mee met mijn baasjes. Zo ga ik ook 
al eens mee naar waar mijn baasje werkt en heb ik de belangrijke functie om iedere tweevoeter die met mijn 
baasje wilde praten, goed te keuren voor ze binnenkwamen. Gelukkig zijn er nog mijn vriendinnetjes bij oma en 
opa. Nu ik groter ben, kunnen we wel niet meer met zijn allen in de mand, dus moeten we wat afwisselen. Ook 
op school heb ik al veel vriendjes gemaakt. Na de les is het nog even speeltijd en dan geef ik het beste van me
zelf; ik gooi al mijn energie eruit samen met mijn viervoetige vrienden en dan gebruik ik mijn schattigste blik om 
de beste snoepjes te krijgen van de tweevoeters. Dus tweevoeters, wees gewaarschuwd! Ik ben nog niemand 
tegengekomen die niet valt voor mijn lief kopje of zotte kunstjes. ; )Zo, dat is een korte samenvatting van mijn 
leventje tot hier toe, maar ik ben er zeker van dat ik nog veel meer zal beleven. Groetjes, Nala 



Vince is ondertussen 1 jaartje geworden ,hij is een lieve jongen die flink naar school gaat ! !HIHi 
Vince heeft volgende week examen op school en ik ben super benieuwd naar zijn puntjes! Vince is ook lief 
voor andere honden en mensen hij is steeds happy,zalige hond! 

Hij houd van onze wandelingen in het bos waar hij dan ook zonder leiband mag lopen 
Zijn mama Coca zien we ook soms in het bos ze woont niet zo ver van ons af ! 

Veel groetjes Vince! ! 
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Hoi, 

Hierbij het verhaaltje van Tommeke. 

Toen wij op zoek waren naar wat gezelschap voor ons hondje Pepa (Cairn Terriër) kwam ik terecht op de web
site van Canina. Daar waren wij onmiddellijk ons hart verloren aan de bouvier puppy's. Een vroegere hond 
van ons was ook een Bouvier-Dobberman kruising. En omdat zij zo'n lieve en intellegente hond was, stonden 
we meten open om terug een bouvier kruising in huis te nemen. Op dat moment wisten wij nog niet dat onze 
Tom dezelfde kruising was. Bij het kiezen van een puppy waren enkele onze Tom en nog enkele teefjes over. 
Wij opteerde voor Tom omdat deze volgens Monique (een heel lieve damevan het pleeggezin) rustig en heel 
lief was. Dat hij een overbijt had namen we er graag bij. Hij paste onmiddellijk in ons gezin met 2 poezen, de 
andere hond, kippen en eenden en de 3 kinderen. Wij vonden met zijn allen dat Tom wel een leuke naam was 
en goed bij hem pastte, dus hebben wij die ook behouden. Binnen de week dat Tom bij ons was zijn wij met 
hem naar de dierenarts gegaan om zijn overbeet aan te pakken. Wij werden doorverwezen naar de dieren
kliniek in Merelbeke die dan ook zijn onderste hoektanden hebben verwijdert. Ondertussen hadden de tanden 
al serieuze gaten gemaakt in zijn geheemelte. Een paar maanden later (in de zomervakantie) waren volwassen 
tanden genoeg doorgegroeid om deze terug onder de loop te nemen. Terug naar de dierenkliniek is er bij het 
onderzoek gebleken dat er enkel 1 hoektand rechtstreeks in zijn geheemelte groeide, de andere was schuin 
naar buiten gaan groeien waardoor er maar 1 tand diende verwijdert te worden. Dat is dan ook gebeurd. 
Ok, hij heeft een grote overbijt maar door zijn baard en wilde lokken zie je het niet. Hij heeft zijn eigen manier 
gevonden om te drinken en eten. Wij doen geen speeltje zoals touwtrekken of gooien met de bal, want dat 
vindt hij niet leuk of dat gaat moeilijk voor hem. Voor de rest heeft hij er geen nadelen van. In november is hij 
ook gecastreerd en heeft hij ook al zijn eerste trimbeurt achter de rug. Een grote vuilniszak vol met zijn haar was ge· 
Ondertussen is Tommeke bijna een jaar bij ons en kunnen we stellen dat hij graag gezien is en perfect deel 
uitmaakt van ons gezin. Een lievere bravere hond kunnen wij ons niet voorstellen. 



JANIS ( 
Janis is een heerlijk hond. Ze is altijd vrolijk. 's Ochtends komt ze je altijd vrolijk wakker maken. Haar maatje de 
Caim Terrier; Buck, heeft een beetje een ochtendhumeur dus kan dat gespring niet altijd waarderen. Dan wordt 
Janis weer afgesnauwd. Maar dat drukt de pret niet, dat maakt het soms alleen maar leuker. Gelukkig wil Buck 
toch een paar keer per dag stoeien en rennen door de tuin. Als er sneeuw ligt maakt het dat alleen nog maar 
leuker. I n de kerstvakantie waren de vrienden de Boxer en de Cairn Terrier er. Dat kwam Janis mooi uit, want 
dan kon ze het spelen afwisselen en was er nog meer pret. 
Naast het spelen neemt ze ook haar rust. Tijdens de nieuwjaarswandeling van de NBC werden Janis en broer 
Boaz elkaar weer tegen. Al was er minder een klik dan in september toen ze elkaar weer zagen. De baasjes 
vonden het evengoed leuk de twee te zien. Er zijn veel overeenkomsten maar ook verschillen. Zo is Janis iets 
meer doorgeschoten en groter dan Soaz. Janis heeft nu een paar lessen behendigheid gedaan en dat is toch 1 
euk! ! ! ! Even spannend, maar als je het door hebt is het geweldig, springen, rennen met de baas, door tunnels, 
over houten schuttingen crossen. Daarna een paar uurtjes knock-out. Kortom de kangoeroe zit er nog steeds in 
achter het boevenuiterlijk ; -). 



Wat is ze ontzettend lief. Rosie doet alles nog steeds met volle overtuiging; knuffelen vooral met 2 poten om je 
nek, pesten, speuren, spelen, rennen, kuilen en molshopen (uit)graven, waken, blaffen of eigenlijk meer 
tetteren, enz. Ze is ondeugend, enthousiast, onstuimig, behendig, slim en vertederend, maar aan de andere 
kant ook heel voorzichtig en afwachtend. 
Als je haar door het bos ziet scheuren, prachtig om te zien hoe ze om de bomen heen rent en over obstakels 
springt, ook zoals haar zusjes Janis en Babs als een kangaroo. We zijn met haar aan het speuren, wat ze heel 
leuk vindt en uiteraard vol overgave doet. Enorm blij als ze 'de mens' gevonden heeft. Ik dacht in eerste instan
tie dat ze maar een beetje raak liep. Maar nee hoor, als het spoor oversteekt, volgt Rosie dat exact. We hadden 
met kerst een geurspoor met een penslap uitgezet in het bos. Het spoor volgt ze heel nauwgezet. Als ze even 
de weg kwijt raakt, kijkt ze naar Angus die met zijn neus aangeeft welke richting ze uit moet. Grote verrassing 
dat ze na het vinden van de penslap deze op mochten eten. 

We genieten enorm van haar en haar grote vriend Angus, hoewel nu een jaar geweest en volop aan het puberen. 
Er zijn dus wat 'achter het behang plak' momentjes. Maar eigenlijk is het allemaal goed te begeleiden. We 
volgen qua opvoeding de manier zoals Turid Rugaas (o.a. Kalmerende signalen bij honden) dat doet. Dit brengt 
heel veel rust en eigenlijk doe je voor je gevoel heel weinig. Je maakt minimaal gebruik van commando's en laat 
ze heel veel dingen zelf uitvinden. Het eerste levensjaar bestaat voornamelijk uit 'kennis maken met het leven', 
wat voor Rosie al spannend genoeg was, en manieren bijbrengen, zoals bij je komen en lopen aan een losse lijn. 
Pas op leeftijd van 1 jaar ga je dingen aanleren. En dat gaat dan verbazingwekkend makkelijk. 

Wat is het vooral enorm genieten van de kleine hartendief! 
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Klassieke homeopathie en ouderdom 

Ouderdom op zich is geen klacht, maar het kan wel gebreken met zich 

meebrengen wat zorgt voor klachten.  
Doordat het ouder worden meestal een gelijkmatig en voortschrijdend proces 

is, vallen de eerste tekenen vaak niet op. Pas als de hond serieuze klachten 
krijgt ziet men dat de hond ‘ineens’ oud is. Op deze momenten kan 

homeopathie nog behulpzaam zijn, maar ook bij de eerste tekenen van 

ouderdom kan er al veel gedaan worden om het ouderdomsproces zo geleidelijk 
mogelijk te laten verlopen, of om het proces te vertragen. 

Tekenen van ouderdom 

Er zijn diverse signalen die kunnen duiden op ouderdom. Gemiddeld worden 

honden van grote rassen tot ‘senior’ gerekend als ze 7-8 jaar oud zijn. De ene 

hond is echter op jonge leeftijd al oud en de ander is met 10 jaar nog zo vitaal 
als een jonge hond. 

In het algemeen kun je zeggen dat verminderen van de vitaliteit een teken 

van ouderdom is. Verminderde vitaliteit houdt in dat de hond minder levendig 

of speels is, meer slaap nodig heeft en minder snel herstelt. 
Dit kan zowel geestelijk als lichamelijk zijn, bijvoorbeeld minder snel herstel 

na een lange vermoeiende wandeling of na een gebeurtenis die onzekerheid 
met zich meebrengt.  

Wondgenezing kan trager verlopen of het herstel na een operatie duurt 

langer. 

Gevolgen van ouderdom 
Doordat de vitaliteit afneemt is er meer en sneller kans op slijtage. Dit proces 

vindt in het dier zelf plaats. Door optimale levensomstandigheden kun je de 

hond zo vitaal mogelijk houden. Dat betekent een goede voeding, zo min 
mogelijk stress, gedoceerde beweging, op tijd en voldoende rust, 

hersenspellen, e.d. 
Oudere honden hebben meer slaap nodig om te herstellen, en wel zo’n 18 

uur per dag. Een hond kan alleen volledig ontspannen slapen in bijzijn van de 
roedel. Hij moet de roedelgenoten kunnen voelen, horen of ruiken. Een hond 

die alleen slaapt kan nooit volledig ontspannen en tot rust komen omdat hij 

alert moet blijven voor gevaar! Dit zorgt voor meer stress. Stress is een grote 
boosdoener bij vele klachten en vroegtijdige veroudering. Stresshormonen 

blijven gedurende lange tijd in het bloed aanwezig en kunnen voor veel 
schade zorgen. Het gaat dan niet om gezonde spanning, zoals bij een 

zoekspelletje of een examen, maar om langdurige stress.  

Geestelijke stimulatie, zoals zoekspellen of hondenpuzzels, zorgen dat de hersenen getraind blijven waardoor geestelijke 

achteruitgang vertraagd wordt. Het houdt de hond jong in zijn hoofd.Honden die bijvoorbeeld vanwege artrose niet meer 

meekunnen op langere wandelingen kunnen ‘vermoeid’ worden met hersenwerk. Denkwerk is vermoeiender dan een uur 
lopen en de hond heeft geen enorme conditie nodig. Daarbij vinden de meeste honden het leuk en het versterkt de band 

met de eigenaar. 
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Bij welke klachten? 

Ouderdom kan zich op vele gebieden uiten. 
Geestelijk kan het zich uiten in vergeetachtigheid; de hond kan weer onzindelijk lijken omdat hij niet meer weet dat 

hij voor zijn behoefte zijn naar buiten moet of hij weet buiten ineens niet meer wat hij daar eigenlijk ging doen. 
Alleen zijn kan een probleem worden, of het dag- en nachtritme draait om; de hond is ’s nachts onrustig en slaapt 

overdag. In extreme gevallen kan de geestelijke achteruitgang zich uiten in dementie of oriëntatieverlies; 

bijvoorbeeld de hond die na de wandeling de weg naar huis niet meer weet. 

Lichamelijke achteruitgang kent vele facetten;  

van achteruitgang van de zintuigen tot 
gewrichtsslijtage of urine incontinentie. In sommige 

gevallen, maar zeker niet zelden, treden de lichamelijk 
en geestelijke achteruitgang gezamenlijk op of volgt 

het één het ander. Een hond die minder goed hoort 

en/of slechter ziet door bijvoorbeeld ouderdomsstaar 
kan hierdoor onzekerder worden. Zijn wereldje wordt 

letterlijk kleiner.  
Een hond die onzekerder wordt zal proberen zijn 

omgeving onder controle te houden, door bijvoorbeeld 
de eigenaar overal door het huis te volgen of te blaffen 
als hij de eigenaar ‘kwijt’ is. 

Wat kan klassieke homeopathie doen in de behandeling van het oudere dier? 

Door de ouderdom kan het welzijn van het dier en de kwaliteit van leven achteruitgaan.  
In het beginproces van het ouder worden kan klassieke homeopathie al van dienst zijn. De hond hoeft op zich nog niet 

ziek te zijn, maar kan al wel wat ouderdomsverschijnselen vertonen. Door de vitaliteit te optimaliseren en het 
herstelvermogen te stimuleren wordt het verouderingsproces vertraagd. Hierdoor wordt de hond bovendien 

weerbaarder voor invloeden van buitenaf en kan hij zich beter aanpassen aan nieuwe situaties of veranderingen. 

Stofwisselingsprocessen worden geoptimaliseerd, waardoor voedingsstoffen beter omgezet kunnen worden. Binnen 
korte tijd is al te zien dat de hond lekkerder in zijn vel zit. 

Als er inmiddels ouderdomsklachten zijn wordt er gericht voorgeschreven op de specifieke klacht.  
Het is uiteraard raadzaam om bij twijfel een dierenarts te raadplegen om uit te sluiten dat er bijvoorbeeld verminderde 

werking van een orgaan meespeelt. 

Mirjam Kooy 

Klassieke Homeopathie voor dieren 

www.mirjamkooy.nl  E-mail : mail@mirjamkooy.nl 

http://www.mirjamkooy.nl/
mailto:mail@mirjamkooy.nl
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In Memoriam…….. 

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

                                   

  Grietje 
01-07-2006                   22-12-2014 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
In het december magazine schreven we nog dat na een maagkanteling, 2 operaties en 9 dagen op de 
intensive care en 8000 euro lichter alles met Grietje weer goed was. 
 

Helaas kregen we op 23 december een mail: 
 
“Eigenlijk wilde ik een kerst-mail sturen, maar dat zal deze mail niet zijn. 
 
Grietje is dood.  
 
Afgelopen nacht is zij in het Universiteit ziekenhuis van Leipzig overleden.  Hoe dat kon gebeuren? Ik weet 

het niet.  
 

Grietje was na de twee operaties thuis snel en goed herstelt . 
Ze was weer helemaal de oude. Tot gisteren toen braakte ze haar eten weer uit. 
Haar maag was toch niet zo gezond als dat het leek. Met een operatie en 
met al het geld van de wereld was ze niet meer te helpen. 
   

Ik moest haar laten gaan en heb haar vannacht naast haar vriend Attila  
en haar bouvier voorgangster Lady begraven. 
 
Nu zit ik in een leeg huis en kan het niet begrijpen. 
 
M. 
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Balu 
-03-2004                         31-12-2014 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hallo mensen van bouviersupporters, 
 
Bij deze willen wij jullie mededelen, dat we helaas onze Balu hebben moeten laten 
inslapen. We hebben Balu 4 jaar geleden, via bouviersupporters opgehaald uit Sulingen, Duitsland.  

Balu is 10 jaar en 9 maand oud geworden. 
 
Balu is niet echt ziek geweest, maar zo lang wij hem hebben gehad, is hij aan het klungelen 
geweest met zijn gezondheid. Hij heeft vele klinieken van binnen gezien, en dan betrof het hoofdzakelijk 
het lopen. Het ging constant op en neer, de ene keer ging het beter dan de andere keer. Toen kreeg hij er 
ook nog artrose bij. Hij heeft het nog lang volgehouden, hoe moeilijk hij ook liep.  
 

Op het laatst at hij niet meer, ging door zijn poten, en had het hartstikke benauwd. En als Balu niet meer 
eet, dan heeft hij ook echt wat.... Toen hebben we ook doorgepakt, en de dierenarts gebeld.  
Balu had zo’n last met zichzelf, hij wist ook niet meer hoe hij moest gaan liggen.  
 
Het is voor hem beter zo... 
 

P. en L. W. 
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Het verhaal achter de herplaatsing van Dolly 
 
 

In het vorige magazine schreven we al over topfitte oma 
Dolly van 10 jaar. Zij moest verhuizen, omdat haar baasje 
overleden is en het bazinnetje van het platteland verhuisd 
is naar de grote stad. Dolly kon absoluut niet wennen aan 
dit drukke leven. 
 
Na het rondsturen van een advertentie kwam er al snel 

een reactie van een gezin uit Friesland. Dolly is verhuisd, 
echter daar ging het niet goed met de kleine kindjes. 
Opnieuw werd er een advertentie voor Dolly verspreidt, 
daar kwamen gelukkig weer een aantal reacties op en 

uiteindelijk vonden we een perfect adres voor haar in 
Zeeland.  

 
Lekker veel ruimte, mensen die veel tijd en aandacht aan 
haar konden schenken. Er was een enorme klik met het 
bazinnetje en Dolly. Dolly is lief, ontzettend goed 
opgevoed en een heerlijke knuffeltante. Er was echter 1 
erg groot probleem. In huize Zeeland leeft nog een kleine 
kruising terriër teefje, Twister, en laten die 2 elkaar nou 

echt naar het leven staan. 
 
De nieuwe baasjes probeerden van alles echter zonder 
oorlog naast elkaar leven ging niet. Het ging zover dat de 
heer des huizes boven leefde met Twister en Dolly 
beneden met het bazinnetje. Dit was niet vol te houden. 

Dus werd een andere gegadigde die zich destijds had 

gemeld gebeld. 
 
De eigenaresse van een asiel in België is vervent bouvierliefhebber en vangt oude bouviers op. Dolly zou bij haar in huis 
komen na gewenning in de roedel en zou haar oude dag bij haar kunnen slijten. Met veel verdriet werd Dolly naar haar 
gebracht. Dolly bleek echter nog veel te fit en de eigenaresse van het asiel was van mening dat Dolly nog prima 
bemiddeld kon worden bij een leuk adres, dus Dolly belande op de asiel website. 

 
Dat ging de familie uit Zeeland zo aan het hart en na 
veel wikken en wegen en overleg met ons is besloten 
Dolly terug te halen. Er zou direct een 
gedragsdeskundige in worden geschakeld. Zo gezegd 
zo gedaan, echter deze gedragsdeskundige gaf als 
enige oordeel…. Die 2 kunnen nooit samen leven…gaf 

geen tips en adviezen…..tja….wat  nu? 
 
Veel telefonisch overleg met onze gedragsdeskundige 
Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham. Zijn oordeel 
dat er best nog wel mogelijkheden waren. Daarom 
werd er contact gezocht met een andere 
gedragsdeskundige uit Zeeland. L en J kwamen terecht 

bij Henry Weesie van hondenschool Heikant. 
 
En ja…. Gelukkig….. ook hij zag er wel heil in dat de 
twee honden na training in vrede naast elkaar zouden 
kunnen leven. 
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Zijn oordeel: 
 
“In principe is het zeker mogelijk om hen samen een roedel te laten vormen. Nu echter in eerste instantie wel een 
strijdbaar sfeertje is ontstaan tussen beiden, moeten we zorgen dat de reeds opgewekte antipathie tegenover elkaar 

moet worden weggenomen. In dit geval denk ik dat Twister zich in rangorde aangetast voelt door Dolly, terwijl Dolly ook 
niet voor een kleintje vervaard is. In feite zijn beiden bezig om elkaar uit het territorium te verjagen. “ 
 
 
L en J zijn nu volop in training met deze man en beide honden, het is hard werken, ze krijgen veel huiswerk mee echter 
wordt er elke keer een hele kleine vooruitgang geboekt. 2 Stapjes vooruit en weer 1 terug….  
Of het helemaal goed komt? De tijd zal het leren, maar wij hebben goede hoop. 

 
Onze complimenten gaan naar L en J die zo hard bezig zijn om samen een leuke roedel te vormen.  
 
Het eerste bazinnetje wordt volledig door ons op de hoogte gehouden en ook zij duimt heel hard mee dat het nu toch 

uiteindelijk goed gaat komen. 
 

Dit verhaal wordt zeker vervolgd…………..  
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Urban Dog Training (Wie blaft er nu werkelijk?) 

 
Arjan Feith geeft hondentrainingen vanuit een ander uitgangspunt dan een reguliere 

hondenschool. Yvonne van ons team traint met haar hond Angel bij hem en heeft goede 
ervaringen wil die graag delen. 
 
Mijn naam is Arjan Feith, gedragsdeskundige maar dan van mensen.  
 

Jarenlang heb ik training gegeven aan mensen met een eigen trainingsbureau en 
vanuit vroeger opgevoed met honden waarbij mijn vader instructeur was bij een 
hondenvereniging. Opgevoed dus in het gedrag van honden. 
De afgelopen 5 jaar heb ik training gegeven bij eenzelfde hondenvereniging waar ik al 

vernieuwde methodes hanteerde op het gebied van trainen in gehoorzaamheid. 
 
 Na wat perikelen heb ik de club verlaten en ben ik eind oktober een eigen 
hondenschool begonnen, Urban Dog Training. Dit is in mijn beleving waar het 
daadwerkelijk om draait. Namelijk trainen in je eigen omgeving.  
Afgezien van de hondensport zoals wedstrijden gehoorzaamheid met verplichte 
oefeningen, gaat het de gemiddelde hondenbezitter vaak maar om 1 ding; de hond 

hoort zich maatschappelijk te gedragen. 
 
Ik heb deze koppeling gemaakt in de vernieuwde hondenschool of beter gezegd 
bazenschool. We gaan er op uit in de wijken van de cursisten en rouleren dit, zodat je 
elders en in je eigen omgeving traint, daar waar je wilt dat de hond zich goed 
gedragen zal. Daar worden de oefeningen tijdens wandelingen gedaan met behulp van 

hulpmiddelen uit die omgeving.  

 
Daarnaast maak ik een bijzonder groot verschil in het opvoeden van je hond (trekken aan de lijn, voerbaknijd, gedrag 
ten opzichte van andere honden, verlatingsangst, agressief gedrag, andere mogelijke angsten) en het trainen van de 
hond (zitten, liggen, staan, apporteren, vak sturen, voorkomen, blijf-oefeningen, behendigheid etc…) hierdoor wordt het 
leuker en makkelijker. Met een hond die niet opgevoed is kun je immers nauwelijks trainen. 
 

Wat niet wil zeggen dat je met een perfect opgevoede hond wel kunt 
trainen, dit hangt namelijk af van het ras, motivatie, materiaal, 
omgevingsfactoren en bovenal handelingen van de geleider. Dat 
brengt ons meteen bij de mens. Wij voeden de hond op en trainen de 
hond. De hond doet in de basis dus nooit iets fout. Wat wij geven, 
krijgen we keurig terug. De vraag is of wij het juiste geven wanneer 
wij iets krijgen wat we niet willen van de hond.  

 
Zoek dus eerst de verbetering bij jezelf voordat je de hond corrigeert 

dan wel verbaal toespreekt. De meeste honden hebben overigens 
uitstekende oren dus ze luisteren perfect, het gehoorzamen van de 
hond ligt bij U. Harder schreeuwen of vanuit de hond bezien, gaan 
blaffen helpt niet. Blijf rustig, bedenk wat u van de hond wilt en pas de 

juiste methode toe om dit voor elkaar te krijgen.  
 
U heeft ongetwijfeld veel geprobeerd samen met uw hond en soms 
lukt het dan toch niet, probeer eens totaal iets anders te doen dan wat u al weet. U zult verstelt staan wat dat 
vertrouwen in de geven oplevert. 
 
Ik heb Arjan Feith leren kennen als instructeur bij een hondenvereniging. 

Ondanks dat Angel niet mijn eerste hond is, wilde ik toch een puppycursus volgen voor de socialisering en zeker ook als 
stok achter de deur voor mijzelf.  Dit keer wilde ik ook doorgaan voor de A cursus, omdat Angel erg actief is en ik nog 
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        niet goed wist wat met haar te gaan doen. Hier trof ik Arjan als 
instructeur en ervoer het als een openbaring, niet de standaardlessen en 
visie als gewend, waar ik vaak mijn vraagtekens bij had.  
 

Het sprak mij wel aan, die andere benadering, visie en de humor, met als 
gevolg enthousiast doorgegaan voor zelfs de B cursus, wel onder 
voorwaarde alleen bij hem in de groep. Deze beiden cursussen met goed 
gevolg afgesloten en zat even in twijfel wat nu met Angel verder te gaan 
doen. 
 
Maar om medische redenen moest zij eerst gesteriliseerd worden en lag 

alles even stil, ondertussen was Arjan opgestapt en hoorde ik dat hij 
plannen had om voor zichzelf te gaan beginnen. Gelijk ons opgegeven. 
Wat een hele grote pré heeft in dit nieuwe concept, is dat je in een 
thuisomgeving traint en niet op het veilige afgeschermde veld van een 

club. Met een kleine groep lopen we door de wijk, dit circuleert, zodat een 
ieder ook daadwerkelijk in zijn "eigen" wijk traint. Hierdoor kan er direct 

worden ingesprongen op situaties die zich juist in thuissituaties voordoen 
en waar mensen tegen aanlopen. 
 
Als voorbeeld: laatst passeerden wij een huis waar een Rottweiler in de 
tuin zat en verder niemand zichtbaar aanwezig, hek bleek open te staan 
en de hond kwam met veel bombarie op een hond van de groep af. Hier is 
dus direct op in te spelen, hoe te handelen, uitleg van de reacties van de 

hond(en) en baas(jes) etc. 
 
Tijdens het trainen wordt je meer bewust gemaakt, het verschil tussen 

opvoeding en trainen en wordt er rekening gehouden met het verschil 
tussen de rassen en karakters, want logisch toch, wat bij de één werkt 

geldt niet standaard ook voor een ander en mijn ervaring is dat bij veel 
hondenscholen er toch te vaak alle honden(rassen) over één kam wordt 
geschoren qua trainen. 
 
Waar ik zelf toch weer meer bewust van ben geworden door deze manier 

van trainen, is dat je hond je spiegel is, jouw rust... je energie, die 
invloeden die dit heeft en vooral wat je daardoor terug krijgt, goede leider 
zijn. Ja dat wist ik al jaren, maar toch onbewust, ... en in sommige 
gevallen kan een andere benadering net wat beter werken. 
Om nog dieper op bepaalde onderwerpen, inzichten of trainingen in te 
kunnen gaan, zijn er nu ook plannen om eens in de zoveel tijd op zondag 
een workshop te gaan houden. Met of zonder hond, afhankelijk van het 

onderwerp. 
 
Volgende workshops staan in de planning: 

- Hoe blaf ik zelf? Mensgericht 
- Beheersing gedrag hond 
- Training vs Opvoeding 
- Voeding 

- Jacht en Speuren 
- Behendigheid of Agility 
- Hondentraining voor en met kinderen 
- Vuurwerktraining 
- Omgaan met angsten van de hond 
 

Ook zijn er plannen om andere instructeurs op te leiden met dit concept/visie van lesgeven... dat is mooi, kunnen er 
nog meer mensen hiermee kennismaken en in hun eigen omgeving mee aan de slag, want dat is toch de plek waar de 
meeste mensen tegen dingen aanlopen met hun hond. Wat mij betreft een aanrader. 
Yvonne   
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Uitnodiging weekend Interessengemeinschaft 

 
Onze collega's van de Interessengemeinschaft organiseren elk jaar een Bouvierweekend. 
Dit jaar is het weekend gepland van 30 april tot 4 mei. 
 
Het weekend wordt georganiseerd door Chris Herwegh ( een Nederlander) en vindt plaats op camping De Watertoren te 
Landgraaf in de Limburgse bossen. De huisjes zijn inmiddels allemaal besproken echter er zijn nog plekken vrij voor 

caravan, camper of tent.  
Ook bent u als daggast van harte welkom. 
 
Elke dag is er een wandeling welke wordt begeleidt door een gids van het IVN. 

Er wordt gezamenlijk gebarbecued. 
Van een ieder wordt gevraagd een kleine attentie mee te nemen, 1 geschikt voor mens en 1 geschikt voor hond. 

Op zaterdagavond worden er een veiling georganiseerd waarin deze goederen beschikbaar worden gesteld.  
De opbrengst gaat naar de herplaatsbouviers. 
 
Wilt u  zich opgeven of wilt u eerst meer info ontvangen, bel dan met Chris op telefoon 045-5325580 of op mobiel 06-
624387348 

 

 
 
Wij gaan weer wandelen. 
 
Noteer vast in uw agenda: 
 
6 april 2015  

Bouviersupporterswandeling in de omgeving van Dongen. 
 
Meer informatie ontvangt u zo spoedig mogelijk. 
U kunt zich natuurlijk al wel vast per mail opgeven 

 
 
 

http://www.campingdewatertoren.nl/
mailto:info@bouviersupporters.nl
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Heeft u tips, 
wetenswaardigheden, 

evenementen die u onder de 

aandacht wilt brengen? 

 

 

Stichting 
Bouviersupporters 
 

Oostendorperweg 57 / z 
  7481 VE  Haaksbergen  

 
Kamer van Koophandel 

Enschede nummer 51469820 

 
 

IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86 
BIC  : RABONL2U 

 
 

Fiscaal nummer 850034814 

 
Voor bemiddelingszaken kunt u bellen 

met  
Jantina op 06 82001851 

Marian op 06 45912158  
 
 
 

E-MAIL: 
          info@bouviersupporters.nl 

 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

http://www.bouviersupporters.nl/ 

 

Het volgende Bouviersupporters 
Magazine verschijnt: 
 
april 2015 

 
Wilt u meeschrijven  

voor het bouviersupporters 
magazine? 

 
 

 

 
Nederlandse Bouvier Club 

 Bouvierpagina 
Interessengemeinschaft B.d.F. 

Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham) 
 Anoek Schipper (Dierenkliniek De 

Watermolen,Haaksbergen) 

  

 

 

 

 
 

Stichting Bouviersupporters 
werkt samen met Wilt u, 

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

geven aan de herplaats- 

 en asielbouviers? 

Wilt u het goede 
werk voor de Bouviers 

en hun baasjes  financieel ondersteunen? 

Dat kan! 

 

Rabobank Haaksbergen-Enschede 

IBAN NL82 RABO 0160 4492 86 

BIC:  RABONL2U 
t.n.v. 

Stichting Bouviersupporters 

 

 
  

 info@bouviersupporters.nl 

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