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Afgelopen twee maanden hebben acht Bouviers een nieuw plekje 
gevonden.  
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe 
huisgenoot. 
 
Op 3 november 2015 bestaat de Stichting Bouviersupporters 5 jaar. Dat 

wilden wij niet ongemerkt voorbij laten en wilden dat vieren met alle 
Bouvierliefhebbers. Het moest een dag worden met allerlei activiteiten, 
demonstraties en informatieve stands. 

 
Na maanden van bijeenkomen, regelen, overleggen via de telefoon, 
Skype, mail en Whatsapp was het dan zo ver. Onze enige zorg was nog 

het weer. Zouden we het droog houden? 
 
De dag is omgevlogen. Wat hebben wij genoten van alle enthousiaste 
deelnemers, spectaculaire demonstraties en de goede catering met BBQ 
en het bleef de hele dag droog! Topdag dus. Een uitgebreid verslag vindt 
u op pagina 5. 
 

Deze dag kwam tot stand dankzij vele vrijwilligers. Hartelijk dank 
daarvoor! 
 
In het bijzonder een pluim voor de workshopbegeleiders die geheel 
belangeloos hun tijd beschikbaar stelden om de deelnemers kennis te 

laten maken met hun sport. 
 

Teun Kijf van Canivera hondenvoer bedankt voor het geheel onverwacht 
beschikbaar stellen van zakken hondenvoer als prijzen bij de Funkeuring 
en de prijsvraag. 
Onze dank gaat ook uit naar Maarten Florijn van Discus Eibergen voor het 
verzorgen van de Goodiebags. 
 

En niet in de laatste plaats willen wij de vrijwilligers BouvierGroep 
Woerden heel, heel hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid, het 
begeleiden van de workshop jutten, de demonstraties pakwerken, de 
catering en de hand en span diensten zonder hen was de dag niet zo 
verlopen. 
 

Verschillende mensen hebben ons gevraagd of we volgend jaar weer een 

dergelijke dag willen organiseren. Daar gaan wij over nadenken. 
 
Ons volgende evenement staat gepland op 13 december 2015.  
De wandeling in de omgeving van Haaksbergen. Hierover ontvangt u heel 
snel meer informatie. 
 
In dit magazine kunt u ook lezen over hoe het nu gaat met een aantal honden die 

in 2010, 2011 en 2012 door bemiddeling van de Stichting Bouviersupporters 
herplaatst zijn.  
 
 
 
Stichting Bouviersupporters 30 oktober 2015 
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Wie vond een nieuw thuis in september en oktober 2015 

 
Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen 
en trimclinics. Daarnaast nemen wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse 

Bouvier Club.  
In 2015 staan in ieder geval op het programma: 
 
• 13 december 2015: Midwinterwandeling in de omgeving van Haaksbergen. 
 
Via de nieuwsbrieven, het Magazine en de website zullen wij u op de hoogte houden. 
 

Activiteiten in 2015 
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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 september 2015 t/m 29 oktober 2015 heeft Stichting Bouviersupporters: 
 
Ontvangen van Vrienden en aan Donaties                                 €  1.243,50 
Dierendagactie Slippersnet                                                       -       50,00 

Opbrengst Evenementen                                                          -     178,55 
                                                                                           ------------------      
Totaal                                                                                                                           €  1.472,05 
 
Daarvan is het volgende uitgegeven aan: 
 
Kosten opvang en training Boris                                              -    128,47   

Kosten  Evenementen                                                             -    869,41 
Bankkosten                                                                            -     46,17 
Telefoonkosten                                                                       -     15,00 
                                                                                            ------------ 

Totaal                                                                                                                          -/ - 1.059,04 
                                                                                                                                       ----------- 

Resultaat                                                                                                                      €      413,01 
                                                                                                                                       =======   
                                 
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. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Er zijn mensen die zulke leuke ideeën hebben.  
Zo ook enige tijd geleden vlak voor dierendag. Wij werden door een mevrouw van Slippernet benaderd met de vraag of 
wij het leuk zouden vinden wanneer zij in de periode voor dierendag haar schoeisel zou verkopen wij 2 euro per paar als 
donatie wilden hebben. Natuurlijk zijn wij altijd heel dankbaar voor donaties, in welke vorm dan ook. Hierdoor kunnen 

wij onze Stichting voortzetten en het mooie vrijwilligerswerk blijven doen. 
  
Deze mevrouw voegde daad bij woord en wij ontvingen onlangs een mooi bedrag aan donatie, waarvoor onze hartelijke 
dank Slippernet! 
  
Mocht iemand ook zo’n leuk idee hebben, wij staan er open voor. 
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Verslag Boedoedag 18 oktober in Woerden 
 
Op zondag 18 oktober 2015 was het zover. Ter ere van het vijfjarig 

bestaan van de stichting hebben we een BoeDoeDag georganiseerd. De 
Bouvier Dressuurgroep Woerden heeft het terrein en een groot aantal 
vrijwilligers voor ons beschikbaar gesteld. Mede hierdoor is deze dag een 
groot succes geworden! Dat we het de hele dag droog hebben gehouden 
heeft ook enorm meegewerkt natuurlijk.  
 
Vanaf half elf druppelden de eerste deelnemers binnen. Na een toespraak 

van Jantina, onze voorzitter, begon om elf uur de eerste workshop. Het 
was mogelijk om met je Bouvier aan meerdere onderdelen van de 
hondensport of funkeuring mee te doen. Zo was het voor iedereen 
mogelijk om eens aan verschillende soorten hondensport te snuffelen om 

te kijken wat leuk is om eventueel zelf met je hond te gaan doen.  
 

1.Behendigheid 
Springen over hindernissen, rennen door tunnels, slalommen, over de wip, echt alle toestellen van de behendigheid zijn 
aan bod gekomen. Het was erg mooi om te zien hoe elke hond anders reageerde. De een vloog rond alsof hij/zij nooit 
anders heeft gedaan en de ander vond het toch allemaal wel een beetje spannend. Volgens ons zijn er heel veel mensen 
enthousiast geworden om hier mee verder te gaan. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
2.Speuren 
De workshop speuren werd gegeven door onze “eigen” gedragsdeskundige Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham. 
Hij legde in een rechte lijn een geurspoor door er overheen te lopen. De eerste ronde met behulp van brokjes om de 
paar meter. Het was de bedoeling dat de neus aan de grond ging om het spoor te volgen. De tweede ronde ging over 
hetzelfde spoor, maar dan met minder brokjes (Frolic). Er waren duidelijk een aantal natuurtalenten aanwezig! 
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3.Jutten 
De pakwerkers van de Bouvier Dressuurgroep Woerden verzorgden 
deze workshop. Hoe reageert je hond op een pakwerker? Voor 
sommige honden was het nieuw. Deze begonnen met een jute lapje. 
De wat meer ervaren honden mochten ook in de mouw bijten. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
4.Reddingshondensport 
Onder leiding van Jeanet en Joop leerden de honden op een 
speelse manier een verstopt ‘slachtoffer’ te vinden. 
De derde keer snapten de meeste honden al wat de bedoeling 
was. 

 
 
 
 
 
 

 

5.Funkeuring 
Het was mogelijk je boef door een deskundige keurmeester te laten keuren. Hoe is je hond gebouwd, hoe ziet het gebit 
eruit etc. Voor deze keuringen willen wij Maria Udink en Albert de Zwaan ontzettend bedanken! Uiteraard ging de 
keuring gepaard met een keuringsrapport en een mooie rozet. Wij vonden alle honden even prachtig! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.Hersenwerk 

Het woord zegt het al, je hond moet zijn/haar hersens gebruiken om een brokje te bemachtigen. Gelukkig doen de 
meeste Bouviers alles voor voedsel! Een groot succes was de ballenbak. Een brokje in het bad werpen en de hond laten 
zoeken. Er waren ook redelijk makkelijke oefeningen bij, maar af en toe moesten de hersenen echt even kraken. Erg 
leuk om naar te kijken. 
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7.EHBO bij honden 

Wat doe je wanneer je hond wordt 
aangereden of gebeten? Hoe herken je een 
vergiftiging? Wat kan je zelf doen en 
wanneer moet je naar een dierenarts? 
Mirjam Kooy heeft laten zien hoe je eerste 
hulp bij je hond toepast. Erg leerzaam en 
duidelijk, dank je wel! 

 
 

 
 

Tussen de workshops door waren er demonstraties pakwerk, gegeven door BG Woerden 
en reddingshondenwerk, gegeven door Jeanet van Roijen.  

Ook waren er meerder stands aanwezig. Denk hierbij aan hondenvoer, speeltjes, leuke 
tekstborden, een fotograaf en homeopathie voor de hond. Daarnaast gaf een trimster 
advies over het verzorgen van de vacht. 

 
Van tosti tot broodje hamburger en van koffie tot cola. Ook dit was allemaal tot in de puntjes verzorgd door de Bouvier 
Dressuur Groep Woerden. Onze complimenten hiervoor. 
Aan het eind van de dag om ongeveer 16.00 uur was er voor elke hond nog een goodie bag beschikbaar gesteld door 
Maarten Florijn van Discus Eibergen. 
Al met al was het volgens ons een zeer geslaagde dag met ruim 80 honden en hun begeleiders. Dit had niet gekund 

zonder alle vrijwilligers, nogmaals ontzettend bedankt! 
 
 Wij hopen dat jullie net zo hebben genoten als wij en zeggen, op naar de volgende 5 jaar! 
 
Op onze website staan veel foto’s en filmpjes. http://www.bouviersupporters.nl/boedoedag.html 

http://www.bouviersupporters.nl/boedoedag.html
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Ervaring van de Funkeuring keurmeesters 
 
Zondagmorgen 18 oktober 2015 met partner op weg naar de Bouvierdressuur Groep 

Woerden waar die dag een BoeDoeDag gehouden wordt ter gelegenheid van het 5 jarig 
bestaan van de Stichting Bouviersupporters. 
Samen met Albert de Zwaan ben ik gevraagd om de Funkeuring te doen. Wij dragen de 
stichting bouviersupporters een warm hart toe, omdat zij zich geheel belangeloos inzetten 
voor “ONZE BOUVIER” in nood en hebben dan ook gelijk “ja” gezegd.  
 
We werden hartelijk ontvangen door de medewerkers van Bouviersupporters en de BD 

Woerden. Alles was door hen al in alle vroegte klaargezet om er een geslaagde dag van te 
maken. Men kon die dag deelnemen aan meerdere workshops: speuren, behendigheid, 
jutten, hersenwerk, EHBO en de Funkeuring.  
 

Na een lekker bakje koffie, een gezellig praatje en een welkomstwoord van voorzitter 
Jantina van de Stichting was het tijd om te beginnen. Nu maar hopen dat de weergoden 

ons goed gezind zijn want de voorspellingen waren niet zo goed En, dat waren zij die dag. 
Wat een super mooie dag was het. Niet alleen het weer zat ons mee maar ook de sfeer 
was geweldig. Ik heb genoten van al die mensen met hun boeven. Samen met Albert en 
Yvonne Reulen die al onze bevindingen netjes voor de eigenaren opschreef hebben we ontzettend veel plezier beleefd 
aan de keuring. 

 
 

Bij de Funkeuring ging het er niet om wie de mooiste Bouvier 
had, maar om de baas te wijzen op de leukste, mooiste uiterlijke 
kenmerken en eigenschappen van hun hond, om tips te geven 
over verzorging, showen van de hond en werd gekeken naar hoe 
de omgang was tussen baas en hond. 
 

Iedere Bouvier; show, werklijn of kruising kon hier aan 

deelnemen. Wat vooral opviel was dat het de baasjes niets 
uitmaakte dat hun bouvier niet de mooiste was. Ze hielden om 
het even van hun kanjer. En dat straalden alle deelnemers dan 
ook uit. Dat hoort ook zo! Gezondheid en karakter zijn van het 
grootste belang. 
 

 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik met bewondering naar alle verhalen van de eigenaren heb geluisterd over “hun Bouvier”. 
Over de tijd, het geduld en de energie die zij erin gestoken hebben om hun Bouvier weer een warm thuis te geven. Er 
waren Bouviers die al meerdere keren herplaatst zijn en toch weer om trieste redenen geplaatst moesten worden of in 
het asiel waren belandt. Zo was er deze dag nog een vrij jonge Bouvier waarvan het baasje al de 4e eigenaar was. Aan 
de hond /baas was dit zeer zeker niet te merken. Zij waren voor elkaar bestemd. Super om te zien!  
 

Petje af voor de Stichting en de baasjes die deze bouviers een herkansing geven. Het bewijst toch maar weer dat ook 
een bouvier met een “rugzakje” door goede begeleiding en liefde nog heel goed thuis past in onze samenleving.  
 
Dank jullie wel voor deze mooie 
dag!  
 
Albert de Zwaan en Maria Udink   
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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. 
 

Boris 
Boris van ruim 3 jaar oud vertoonde bij zijn eerste baas flink 
wat asociaal gedrag naar bezoekers die het erf betraden, er 
waren ook al een aantal bijtincidenten geweest, daardoor kon 

hij niet blijven en hebben we gezocht naar een mooie plek voor 
hem en gevonden…. Dachten we….. 
Helaas vertoonde Boris ook op dit adres niet het gewenste 
gedrag vooral naar bezoekers, kinderen en andere honden. 

 
Dit werd van kwaad tot erger, hij kon hier dus ook niet blijven. 
Met hulp van M.O. kon Boris begin september verhuizen naar 
een tijdelijk opvangadres. Deze man (D) is zeer ervaren in IPO 
en KNPV en heeft met zijn Mechelaars zeer goede resultaten 
behaald. Momenteel had hij geen hond waar hij mee trainde en 
zag er wel een uitdaging in om met Boris aan de slag te gaan, 

zodat hij beter te herplaatsen zou zijn na enige tijd. 
 
Boris was wel toe aan een trimbeurt en D. kon wel enige uitleg 

krijgen over de vachtverzorging van een boef ( die toch ietsje 

anders is dan van een Mechelaar)  
 
Dus toog Jantina 7 september met ietwat gemengde gevoelens 
naar Enschede.  
 
Verslag van Jantina: 

 
Je hebt toch in je achterhoofd wat Boris met bezoek uitspookte 
bij zijn eerste 2 adressen. Nu had ik wel gehoord dat hij al 180 
graden bijgedraaid was, maar toch…………….. 
 

 
Daar aangekomen zat Boris nog even in zijn bench. Eerst maar eens alle 

trimspullen op de plek zetten. Ik nam plaats op de bank en Boris werd uit de 
bench gelaten. Nou, en toen had ik dus een grote boef van 55 kg. op schoot 
die alleen maar heel erg gelukkig was. In het huis liepen nog 2 heel jonge 

kindjes rond en 2 kleine hondjes. 
 
 

Ik was zeer onder de indruk hoe Boris met de kindjes omging. De kindjes 
werden uiteraard goed begeleid door papa, maar als je zag hoe voorzichtig 
Boris koekjes aanpakte met zijn lippen…. Onvoorstelbaar. Ook de andere 

hondjes zijn geen enkel probleem, terwijl het toch ook reutjes zijn met een 
zeer uitgesproken “eigen willetje” tja, daar zijn het terriërs voor.  
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Boris is al enorm gericht op zijn nieuwe baas D. Boris volgde alle commando’s keurig netjes op. Ik zag een totaal relaxte 
hond. 
Toen Boris maar eens op tafel en kijken wat hij kende. D. had hem al regelmatig geborsteld en dat vond hij maar wat 
fijn. De scheermachine ging aan… geen probleem. Oren kort scheren, platte dakje scheren ook geen enkel probleem. Na 
het scheren verder met kam en schaar, geen enkel probleem. Een continue kwispelende staart alsof er een nieuwe 

batterij in zat. Wat een heerlijke hond om op de trimtafel te hebben.  

Na dikke 2 uur zag meneertje er piekfijn uit, bleek hij toch wat minder dik dan aanvankelijk werd gedacht.  
 
Na de welverdiende koffie zijn we maar eens aan de wandel gegaan, want natuurlijk wilde ik weten hoe meneertje zich 
buiten gedroeg. Nou, aan 1 vingertje kon hij uitgelaten worden, zelfs het zoontje kon met hem lopen. Auto’s, trein, 
fietsers, wandelaars … eitje…. keurig wachten bij de stoeprand op commando.  
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Pagina 11 
 

 
1 klein dingetje, hij vindt niet elke andere grote hond leuk. Nou dat geeft toch niks…. Heb ik ook wel eens hoor.  
 
Op naar het losloopveld in de buurt, daar ging hij lekker even uit zijn dak, racen en gek doen. Er kwamen wat 

voorbijgangers kijken, die werden vrolijk begroet.  
De buurman rijdt in een scootmobiel en neemt Boris regelmatig mee voor een lange wandeling, hij loopt keurig mee 
naast de scootmobiel. 
Van enige agressie is totaal niets meer te bespeuren. Boris is gewoon 55 kilo blije boef.  
 
 

De volgende dag, 8 september, belde D. naar Jantina: 
 
De buurman en hij hadden naar het verslag van het bezoek van Jantina op onze website gekeken en waren tot de 
conclusie gekomen dat ze Boris helemaal niet kwijt wilden.  
 

De buurman van D. wilde Boris heel graag hebben. Echter was er 1 probleem: Buurman heeft nog een oude Bulterriër. 
Tussen Boris en die Bul klikte het niet zo. Ze hebben afgesproken dat Boris voorlopig nog bij D. blijft. Als de Bul 

overleden is gaat Boris naar de buurman. D. blijft trainen met Boris. De buurman gaat de dagelijkse wandelingen doen 
met de scootmobiel.  

 
Rissa 

 
Rissa is een fiefe dame van middelbare leeftijd. Haar baasje 
kon haar vanuit de boerderij niet meenemen naar de nieuwe 
seniorenwoning. 

 
Al heel snel was er een kennismaking en kregen wij het 
volgende berichtje: 
 

“Wij hebben Rissa mee in de auto.... Ik laat je weten hoe 
het verder gaat en vermoed zelf dat het een hele goede 

match is... 
Ze is lief en volgens mij helemaal betrouwbaar, dan komt de 
rest vanzelf.” 
 
En de volgende dag mailde de nieuwe baasjes: 
 
“Rissa heeft een hele goede nacht gehad na het bezoek 

gistermiddag aan opa en oma in G. en na het bezoek aan de 
Oude Markt. Een dag vol met indrukken. 
 
De avond was heel rustig, de wandeling geweldig zelfs en 
toen moesten we natuurlijk naar bed. Na anderhalf uur 
hoorde ik haar onrustig worden en af en toe wat zachtjes 

piepen. Ik besloot op de bank te gaan slapen naast haar en 

toen werd ze onmiddellijk rustig. En dat is ze gebleven.  
 
Af en toe snuffelde ze aan mijn hoofd haha, heel grappig. En 
gelukkig houdt ze enorm van knuffelen, dat past precies bij 
ons. Ik verwacht niet dat ik de rest van haar leven op de 
bank hoef te slapen maar dat ze na een paar nachtjes haar 

nieuwe omgeving genoeg kent en gewend raakt” 
 
  
 
 

. 

http://www.bouviersupporters.nl/geplaatsten_2015/Boris2.html


                                                                                             

 

Pagina 12 

 
Even een update:  
 
“Rissa maakt het ontzettend goed volgens mij. Ze is een echt een schatje. Na de 

eerste nacht op de bank kon ik al weer in mijn eigen bed. Het was inderdaad een 
goede beslissing om gewoon mijn gevoel te volgen. Ons konijn van 9 kan 
probleemloos in de woonkamer blijven, ook als we niet thuis zijn.  En verder is 
iedereen weg van haar. Ze kent haar mand al en komt af en toe heerlijk 
knuffelen. Ze is wel een beetje angstig en schrikt relatief snel. Dat kennen we 
niet van vorige honden maar haar vertrouwen groeit gelukkig wel. Ze is ook heel 
kieskeurig in haar eten, haha dat is voor ons misschien nog wel het meeste 

wennen. Kortom, we zijn ontzettend blij met deze nieuwe huisgenoot en het is 
fijn dat we Rissa een goede oude dag kunnen bezorgen.  
 
Ik hoop dat het andere mensen uitnodigt ook eens naar een herplaatser te 

kijken. Het blijkt voor de tweede keer* een schot in de roos.  
Dank jullie wel nogmaals voor jullie bemiddeling.  

Hartelijke groet,” 

 
*sinds 9 april 2015 is hun 

Willem een kruising 
Bouvier herder verdwenen 
in de omgeving van 
Enschede 
https://www.facebook.com/Willem-Vermist-in-Enschede-
1431457190499202/timeline/  
 
 
Update 27 oktober 
 

Met Rissa gaat het geweldig! Ze is blij en voelt zich steeds 
meer thuis volgens mij. We krijgen ook steeds meer beeld van 
haar persoonlijkheid en leren elkaar beter kennen.  

Ze knuffelt onophoudelijk en draait mee in het gezin alsof ze 
er altijd geweest is, heel grappig. Ze wandelt fijn mee en kan 
zelfs mee hardlopen hoewel niet de volle 5 kilometer haha. 
Haar paar opgelopen trauma's blijken geen enkel probleem 
hoewel het voor haarzelf wel continu aanwezig blijft denk ik. 
Ze is soms een beetje een bang meisje: de hal met de trap 
naar het souterrain vindt ze doodeng, al vanaf dag 1. Dat zit 

‘m in het trapgat volgens mij. Maar ze loopt er al wel doorheen 
als dat nodig is. Ook gaat ze inmiddels de trap af, hoewel nog 
niet van harte.  
Met mannen heeft ze een heel andere relatie dan met 
vrouwen, heel subtiel is ze dan wat opdringeriger haha. Alsof 

de mannen haar wel allemaal leuk moeten vinden.  

 
Verder eet ze selectief en voorzichtig, (heel zachtaardig pakt 
ze alles aan hoewel dat niet betekent dat ze het ook op eet) en 
drinkt ze goed.  
Soms lijkt ze een beetje bang dat we haar ergens achter laten. 
Geen haar op ons hoofd; veel te gelukkig met onze nieuwe 
vriendin ;). 

 
Kortom: Rissa en wij zijn allemaal blij met de match! 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Willem-Vermist-in-Enschede-1431457190499202/timeline/
https://www.facebook.com/Willem-Vermist-in-Enschede-1431457190499202/timeline/
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Luna 
Vanwege omstandigheden werd op 1 oktober de net één jarige 
Luna ter herplaatsing bij ons aangemeld. 
 
Op twee oktober zijn er mensen gaan kennismaken en zij hebben 
Luna meegenomen. 
“Na een wandeling is Luna mee  
We hebben Luna meegenomen. Ze is super lief. Het gaat 

helemaal goed komen.” 
 
10 oktober 
“Luna is nu net een week bij ons en is echt een lotje uit de 
loterij. 
Ze heeft zich erg goed binnen het gezin aangepast. Gaat graag 
mee fietsen en hardlopen en spelletjes met de bal of 

verstoppertje spelen is iets waar ze altijd voor te porren is. Als 
we met haar gaan wandelen luistert ze goed, zo goed dat ze kan 
loslopen op rustige stukken.  
Ze kan haar energie goed kwijt door achter vogels in de lucht 
aan te rennen. Of gewoon leuk met andere honden spelen. Groot 
of klein maakt haar niets uit. We kunnen haar goed terug 

roepen.  
Ook haar gedrag bij bezoekers aan de deur is tot op heden goed 
onder controle. 1x blaffen en dan is het goed. Vreemden 
accepteert ze gewoon goed. Het is echt een familiehond en zijn 
reuze blij met haar.  
Natuurlijk is het nog een grote puber en probeert ze je af en toe 
wel uit te dagen maar dat hoort er ook een beetje bij. Zo was de 

stofzuiger toch wel een erg uitdagend speeltje maar ze leert erg 

snel wat ze wel en niet mag. 
 
 Inmiddels voelt het alsof ze al heel lang bij ons is en we zijn 
dolblij met haar.” 

 

Mat 
Door verschillende privé-omstandigheden verbleef Mat al enige maanden in een pension. Hij 
werd daar goed verzorgt, maar helaas hebben de baasjes moeten besluiten dat Mat niet 
meer naar huis kon komen. Op 24 augustus is hij verhuisd. 

 

Wij en de voormalige baasjes krijgen regelmatig mailtjes en foto’s van zijn nieuwe 
baasje. 
 
Het gaat super goed gaat met Mat. 
Het nieuwe baasje is echt helemaal lyrisch over Mat. Ze schreef: ‘Ik hou van hem 

met heel mijn hart en ik ben blij met elke dag dat hij bij mij is.’ 

 
Mat is een ontzettende sociale lieve hond. Luistert heel extreem goed. Vier uurtjes 
alleen thuis zijn is geen probleem meer. Heeft nergens angst voor. Hij is lief naar 
alle andere honden en mensen. Hij geniet enorm van de wandelingen, het lekker 
rennen los van de lijn. Hij schooit niet.   
 
De dierenarts heeft hem helemaal onderzocht, kerngezond, moet wel spierkracht 

opbouwen, maar dat lukt al aardig met de lange wandelingen en het zwemmen 
wat hij bijna dagelijks doet. 
 
Mat is mee naar kantoor geweest. Alle collega’s waren meteen weg van hem. 
Het natuurlijk ook een enorme knappe hond om te zien, ondanks dat hij even kort 
geschoren moest worden. 
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Mat heeft een verborgen talent: Hij haalt en brengt de krant! 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ook met de voormalige baasjes van Mat is er een goed contact. Zij zijn verdrietig, maar ook heel blij dat het zo goed 
met Mat gaat. Van hen kregen we een mail over Balto hun vorige boef die nog enkele jaren samen met Mat geleefd 
heeft. 

 

 
 
Dit is Balto. 
Balto had een te korte staart. Zijn staart was te kort geamputeerd (door een 

dierenarts in opleiding!). Hij komt  NIET bij de fokker van Mat vandaan, hoor. 
 
 

 
 

 
 
Op deze foto springt  Balto recht naar mij toe het water in. Dit was 
tijdens de zwemlessen van een hondentrainer.   
 

Langs de waterkant stonden toen wel een stuk of twaalf honden 
(links en rechts van Balto) ongeduldig te wachten tot het commando 
"HOP", of "SPRING" gegeven werd en alle 12 honden sprongen 
tegelijkertijd in het water. 
 

Op de foto zie je rechts en links geen honden, omdat er flink ruimte 

was tussen de leerlingen met hun honden. 
 
Ik sta zelf tot mijn middel in het water met mijn  fototoestel in de 
hand in de aanslag. 
De foto is GEEN resultaat van bewerking met Photoshop. Maar puur 
een uit de hand genomen kiekje. 

 

 
 

 

 

    



 

 

 
Pagina 15 
 

Nala (Clowy) 
 
 
 
Nala is een van de puppen van Coca (Rona) die in januari 2014 in het asiel 
werden geboren.  
 
28 september 2015 

Hallo, 
Bij deze wil ik jullie met heel veel trots laten weten dat Nala en ik voor de eerste 
keer hebben meegedaan aan een wedstrijd gehoorzaamheid en tot mijn grote 
verbazing hebben we die gewonnen!  
We gaan al sinds Nala vier maanden oud was naar een hondenschool (die ook 
politiehonden trainen, hier de link naar de website http://users.telenet.be/kbp/). 
 

We zijn daar al in de middengroep geraakt, maar het ziet ernaar uit dat we naar 
de gevorderden zullen mogen overgaan gezien ons resultaat. In die categorie 
winnen volgend jaar zal wel heel wat moeilijker zijn vrees ik aangezien er ook 
echte politiehonden meedoen, maar met een hond als Nala weet je maar nooit! :)  
 
Ik had misschien niet zo verbaasd moeten zijn want Nala is echt een geweldige 

hond en ik wil jullie dan ook nog eens bedanken om zo goed voor haar te zorgen 
zodat wij nu een fantastische hond hebben! 
 
Groetjes van heel trotse baasjes 

 

 
 

 
 

Ruud 
 
 

 
Eind september verscheen deze hond op facebook. Hij was ernstig 
verwaarloosd gevonden en naar een asiel gebracht. Helaas had hij 
geen chip, stond dus nergens geregistreerd. De medewerkers van 
het asiel schatten hem 8 jaar oud en hebben hem Ruud genoemd.  
 

Ruud had naast een verwaarloosde vacht een ernstige 
oorontsteking en een testikeltumor. Daarom is hij gecastreerd. De 
dierenarts verwacht na castratie hier verder geen problemen meer 

mee. 
 
Na dat Ruud getrimd en van de operatie hersteld was kon hij 
worden geadopteerd. 

 
Op 24 oktober zijn er mensen gaan kennismaken en hebben hem 
meegenomen. 
 
Zij stuurden ons het volgende bericht: 
“Wat een fantastische hond! Hij wordt de hele dag geknuffeld. Wij 
zijn heel blij met hem.” 

 
 

http://users.telenet.be/kbp/
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Lars 
 

 
 
 
Vanwege trieste omstandigheden werd Lars bij ons aangemeld.  
Al heel snel kregen wij een mail van mensen die net hun Bouvier 
hadden moeten laten in slapen. Zij kennen Lars al van pup af aan 

en wilde heel graag voor hem gaan zorgen. 
 
Dat Lars nog al een “mannetje” is dat wisten ze. Lars is op proef 
mee geweest. 
 
Op 26 oktober viel de beslissing: 
 

“Lars blijft! 
 
Het gaat super goed. We zijn dolgelukkig met hem.” 

 

 
 

Mexx 
Mexx is in januari 2013 herplaatst. 
 

Toen ik Mexx voor de eerste keer zag was ik direct verliefd… 
wat een koppie en wat een mooie lieve (en op zijn tijd 

ondeugende) ogen. Nu, bijna 3 jaar verder, ben ik nog 
steeds verliefd op haar en kan ik me mijn leven echt niet 

meer zonder haar voorstellen. Ze is bij me gekomen in een 
tijd dat ik het ontzettend moeilijk had. En met haar liefde, 
vertrouwen en aanhankelijkheid heeft ze mij door die 
moeilijke tijd heen geholpen. 
 

 In de tekst bij haar foto stond dat ze een fan van funniest 
home video’s was. Dat klopt, maar ze heeft haar interesse in 
de loop der tijd uitgebreid naar zo ongeveer ieder dier wat 
op tv voorbij komt.  
Daar zit ze… recht voor de tv… koppie scheef en maar 
kijken. Gaan de dieren naar links, dan draait haar koppie 

naar links, lopen de dieren rechts het beeldscherm af dan 
draait haar koppie naar rechts totdat het beeldscherm 
ophoudt. Hoe diep ze ook in slaap is… komen ‘haar’ reclames 
voorbij dan zit ze bij de eerste tonen al rechtop op haar 

kussen. Haar favoriete programma op dit moment is 
“Commisaris Rex”… bijna een uur lang volgen haar ogen, 
onafgebroken, de mooie stoere herder op tv. Echt geweldig 

om te zien. 
 
Geweldig is ook het woord om Mexx te omschrijven. Het is 
gewoon een geweldige hond; 
 
Geweldig mooi, geweldig lief, geweldig aanhankelijk, geweldig jaloers, geweldig slim, geweldig verwend, geweldig 
aanwezig. En geweldig vertederend, je kunt echt niet boos op haar worden. Mexx  is gewoon een echte boef… 

ontzettend lief maar tegelijkertijd ook heerlijk lomp en lekker eigenwijs. Ze is een genot om naar te kijken en ik geniet 
iedere dag van haar. Ze is het liefst dicht bij me en ik heb haar het liefst dicht om me heen.  Boodschappen, naar het 
terras, wandelen, weekendjes weg, ergens op bezoek, eten koken, lekker thuis voor de open haard of bij de vijver… het 
maakt Mexx niet uit als ze er maar bij is. 
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Mexx en ik begonnen met ons tweetjes maar tegenwoordig hebben we er een baasje bij en zijn we met ons drietjes. En 
lieve bezitterige kleine Mexx heeft zich haar daar heel goed in aangepast. 
Zitten baasje en ik knus dicht bij elkaar dan wringt zich een Mexxje tussen ons in. En geef haar eens ongelijk… het is 

toch veel fijner om door 4 handen tegelijk geaaid te worden?  
Als baasje en ik elkaar omhelzen dan levert ons dat een blafconcert van Mexx op. En geef haar eens ongelijk… een 
groepshug hoort toch zeker met ons drietjes!!   
Samen wandelen is super maar gaan we met ons drietjes dan hebben we een springende, happende en stuiterende 
Mexx  voor, achter en tussen ons in. En geef haar eens ongelijk… met ons drietjes is de roedel toch pas echt compleet! 
 

Mexx… je bent mijn lieve kleine plakdoos, mijn prinsesje, mijn Mexxe beebie en ik draag je op handen.  

 

Bob en Julia 
 
Ik ben Paulien van de Sluis en getrouwd met Jan. We hebben 3 kinderen die nu allemaal het huis uit zijn en in plaats 
daarvoor hebben we nu 4 Bouviers. 
Maar laat ik bij het begin beginnen. 

Ik heb van huis uit altijd Bouviers gehad en ben helemaal besmet met het Boevenvirus gelukkig heb ik mijn man ook 
kunnen besmetten 

 
5 jaar geleden kwam Bob op ons pad omdat we een 
vriendje zochten voor de kleine Fleur, die in 3 
maanden tijd 2 van haar vriendjes verloor.  

  
Bob was een van de eerste Bouviers die door de 
bouviersupporters herplaats werd, een heerlijke 

zwarte reus. Oh wat waren we blij met hem 
(eindelijk weer een boef in huis) 
 
2 jaar later kwam daar Julia bij, een lieve blonde 

muts, die niets wist en kon, omdat ze in  een 
weilandje liep en daar alles kon werd de huiskamer 
ook als weiland gezien dus heb een  paar weken flink 
kunnen ruimen maar zoals bekend een boef leert 
snel en was dit gauw verleden tijd.  
 
Omdat we eindelijk heel graag een kleintje van Bob 

wilde hebben we eenmalig geprobeerd een nestje te 
krijgen en dat is gelukt. 
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Er werden maar liefst 9 pups geboren. Waarvan er 2 helaas daags na de 
geboorte overleden. 
 
 Kathy van Nus bij velen bekend, waar ik heel goed contact mee had, heeft 

me helemaal door de bevalling en daarna heen geholpen, waar ik haar eeuwig 
dankbaar voor zal blijven. 
De overgebleven 7 pups (3 teefjes en 4 reutjes) deden het geweldig. We 
hadden dan ook al heel gauw mensen met belangstelling voor de 
boevenkinderen. 
  

Jan was helemaal verliefd op een zwart 

teefje en ik eigenlijk op allemaal. Maar 
ja dat ging hem niet worden he. Nu was 
er ook een reutje waar mijn oog op was 
gevallen vooral omdat hij wat achter 

bleef. Hij bleek een hartprobleem te 
hebben dus die zou sowieso blijven (we 

waren het erover eens dat ik daar 
niemand mee kon opzadelen)  
 
Dus daar waren Roza (puppy roze) en 
Zandor (vernoemd naar Jantina's 
Zandor) Uiteindelijk is Zandor gelukkig 

helemaal over zijn hartprobleem heen gegroeid 
 Er hadden zich mensen gemeld uit Maastricht de 

2 pups wilde en mensen uit Breda, Haarlem en België. 

Omdat er met de mensen uit België geen klik was heeft Jantina bemiddeld met een 
moeder en dochter uit Duitsland die kort daarvoor plotseling hun herplaatsboef op 
jonge leeftijd waren verloren, dus daar ging een reutje heen.                                                                                     
Wat een lieverds zijn dat, ik kom ze regelmatig tegen bij een bouvierwandeling dus 

kan ik "mijn" manneke toch volgen. 
 Het manneke wat naar Breda verhuisd was heeft het niet getroffen, helaas moest het     
baasje hem herplaatsen wegens ziekte wat met heel veel verdriet gepaard ging, dus 

werd  hij herplaatst naar Assen waar wederom het ongeluk toesloeg zijn nieuwe baasje 
bleek  door een val haar knie gebroken te hebben zodat hij weer in de herplaatsing 
moest.   
In overleg met Jantina ben ik naar mensen die ik persoonlijk ken gegaan om dit 
manneke te promoten en ze waren gelijk verkocht. (het vrouwtje was op kraambezoek 
geweest toen de pups klein waren) Het baasje heeft ook altijd Bouviers gehad, dus 
ervaren Boevenbaasjes. Dus deze mooie vent zie ik regelmatig. 

  
Het meiske wat naar Haarlem verhuisd was moest ook helaas de herplaatsing in omdat 
het baasje het niet meer aankon.                                                                                                         
Gelukkig melden zich bij de Bouviersupporters hele lieve bouvierervaren mensen uit A. 

die de uitdaging wel aan durfden met haar.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 

Wij zijn al deze mensen zo dankbaar dat ze onze bouvenkinders 
een goed huisje wilden geven. 
 
Nu ben ik een rondje aan het maken langs al "mijn kinders"      
Het eerste rondje ging naar Maastricht waar ik heerlijk 
geknuffeld heb met de 2 boeffie's en mezelf welkom voelde bij 
de lieve familie.  

  
Vervolgens naar A. gesjeesd met de boevenmobiel om "mijn" 
meiske te bezoeken  waar ik van harte welkom was, wat een 
heerlijk meiske die liefdevol is opgenomen in het gezin waar 
nog wel wat werk aan is maar ik twijfel er niet aan dat dat goed 
gaat komen.  
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Nu moet ik alleen nog een keer naar Duitsland dus die afspraak ga ik nog maken. 
 
Dus ons leven en dat van de Bouviersupporters zijn aardig verweven met elkaar, ik kan 

iedereen dan ook van Harte aanbevelen om voor een Herplaatser te gaan.  
 
Nu ben ik gestopt met mijn werk in de zorg en ga me helemaal toeleggen op de honden, met 
4 thuis heb ik het al wel aardig druk, ik ga een opleiding trimmen volgen zodat ik van mijn 
grootste hobby mijn werk kan maken.    
    
Groetjes Paulien en Jan en Bob en Julia en kids  

                                                                                                 
                                                                                    

Itam 
Itam is een reu geboren in september 2012. Hij werd bij ons aangemeld vanwege ziekte van zijn baas. Door die 

omstandigheden kon Itam gewoon zijn energie niet kwijt. In het magazine van december 2014 heeft u een uitgebreid 
verslag kunnen lezen over de achtergrond van deze herplaatsing. Dit verslag kan u ook vinden op onze website 
http://www.bouviersupporters.nl/itamproject.html. 
 

Even een teken van leven.  
 

Ik ben heel trots op mijn nieuwe tuig! Staat echt stoer en kan 
er beter mee fietsen, want het trek niet zo aan mijn nek.  
Ik ben heel erg lief geworden, maar ben toch nog wel erg boos 
op paarden en trekkers. Als de baas zijn trekker aan slingert 
moet ik in de ren, want anders bijt ik in de banden en loop ik 
in de weg. 
 

 Ik ben wel erg gehoorzaam en verliefd op Gaby die kan ik 

echt niet missen.  
 
Op de Oesterdam zijn we gaan zwemmen en dat vond ik 
helemaal geweldig. Verder ga ik nog iedere dag fietsen met de 
baas en lig daarna voor pampus.   
 

Ik ben een echte kroel en wil altijd bij het vrouwtje en het 
baasje zijn. De baas heeft een stuk van de deurhendel 
afgezaagd anders maak ik zelf de deur open.  
Als ik dorst heb, na het fietsen, ga ik gewoon in de vijver 
staan om te drinken.  

 

Jullie zien wel dat alles goed met me gaat en dat ik nooit meer in een asiel terecht 
wil komen. 
Ik hoop jullie nog eens te zien, maar voor nu. 

Groetjes en heel veel pootjes van Itam en Gaby 

 
 

 
 
 
 

http://www.bouviersupporters.nl/itamproject.html
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(Anne) Bica 
Annebica is een 6 jarige teef werd samen met Khane, Brenna en Arkos vanwege te honden honden afgestaan aan De Leeuwkes 
Dierenbescherming Meetjesland uit België.  
 

Hier weer even een kleine update over ons kleine scheetje. Als het goed is, komen er ook gelijk wat foto’s mee. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Het gaat hier allemaal best goed. Ze is een echte lieverd, maar ook een kleine clown. We lachen ons rot om haar. Ze 
springt ondertussen niet meer tegen de aanrecht aan en pikt ook eigenlijk niets meer uit de kastjes.'s Morgens is zo ook 
niet meer om half 7 aan het piepen, maar kunnen we rustig tot half 8/ 8 uur boven blijven. Alleen blijven (samen met 

Oscar dan) vindt ze nog steeds niet fijn. Ik moet nog steeds de vensterbank leegruimen, want daar blijft ze opklimmen 
als ik weg ben. Ze blijft er nu alleen niet meer inzitten/inliggen.  
 
Met andere honden gaat het over het algemeen goed. Ze wil eigenlijk niets met andere honden te maken hebben. Als ze 
in haar buurt komen en druk doen, "hapt" ze naar ze. Zijn ze rustig dan is er niets aan de hand. Ze weet ook niet hoe 
ze moet spelen. Niet met honden en niet met mensen. Van de week hebben we voor het eerst wat succes gehad met 
een balletje. Daar rende ze achteraan, maar wist niet wat ze er vervolgens mee moest doen. Er achteraan rennen vond 

ze wel heel leuk. 
 
Van de week ga ik wel weer even naar de dierenarts, want ze heeft erg 
veel moeite om overeind te komen. Soms zakt ze ook door haar 
achterpoten heen, of verliest ze haar evenwicht en soms loopt ze na het 
rennen ineens heel erg mank. Ze kan wel goed met haar poten naar 
achteren liggen. dan is het volgens mij geen HD toch?. Het lijkt wel of 

haar spieren niet zo sterk zijn. Maar ze heeft ook diverse bultjes, dus het 
zou ook iets ernstigers kunnen zijn. Laten we hopen van niet!!! want we 
zijn heel erg blij met haar en ze hoort er al helemaal bij. Ze is zo 
ontzettend lief en vrolijk! Ik houd je wel even op de hoogte van de 
dierenarts. 
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Balou 
In september 2010 was Balou op zoek was naar een nieuw thuis met meer tijd, ruimte en aandacht. 
 

Eind september 2010 heeft Jantina me overgehaald om het een keer met een opvang bouvier te proberen en 3 oktober 
2010 was het zover. 

Balou kwam bij ons en het klikte meteen met onze Cane Corso teef Misty.  

Zij was ziek van verdriet omdat haar boevenmaatje Mickey plots was overleden en bleef dus lusteloos op de bank 
rondhangen en dus ook niet wou revalideren van haar kunst knie. 
Maar plots stond daar een knappe boevenmans en ze hebben vervolgens in een halve dag tijd het gras geheel 
omgeploegd. 
 
Balou moest nog even wennen aan de nieuwe situatie maar had al snel in de gaten hoe het hier gaat. 
Wij moesten ook leren omgaan met Balou (commando's en zo). We wisten niet goed wat hij wel en wat hij niet kon, 

maar daar kamen we snel genoeg achter. 
Nu weet nu ook te vertellen (door aanwijzen) wat hij graag zou willen. 
Beschermt zijn mensen en haar vriendinnetje 
Is gek met onze (klein) kinderen en wel zo erg dat als ze er zijn hij ook zo nodig met een barbie of knuffel van hun 
moet lopen maar maakt niets stuk. 
Als ze buiten in de tuin spelen moet hij er ook altijd bij zijn en rent vrolijk met ze mee maar gaat wel heel voorzichtig 

met ze om. 
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Elke ochtend moet hij even naast 
ons op de bank zitten om even 
lekker met zijn kop op onze 
schouder te hangen en lekker 

kroelen. 
Andere honden vind hij erg leuk,als 
ze maar niet naar hem grommen 
dat vind hij beslist niet leuk 
Kijkt naar bepaalde programma's op 
televisie,daar heeft hij zo zijn 
voorkeuren. 

Geweld op tv vind hij niets dan kan 
hij wel door het scherm heen 
vliegen.(Sowieso duldt hij geen 
geweld.) 

 
Balou is een hele grote knuffelbeer 

die op gezette tijden graag even 
komt kroelen en tegen je aan 
hangen. 
 

Op de bank liggen (binnen of buiten)vindt hij ook geen straf als zijn kleedje er maar op ligt. 
Hij vindt de meeste mensen die langs komen leuk,maar wist vorig jaar iemand buiten de deur te houden. 
Die wilde hij er beslist niet in hebben, de o zo lieve knuffelbeer was plots een grommende zwarte beer. 

Later bleek ook wel waarom,dat voelt  een boef goed aan. 
 
In de auto mee vind hij een groot feest, want dan gaat hij naar de kapper,dierenarts,dierenwinkel of een ander bos 
waar ook hondjes zijn en dan blijf hij netjes op de achterbank zitten. 
Eigenlijk hebben we nog niet kunnen ontdekken waar hij bang voor is en is een hele rustige woefjee soms  een 
wildebras en als nodig een beschermer die voor je klaar staat. 

 

Kortom we zijn heel erg blij met Balou 
We zijn blij dat we overgehaald zijn om het eens met een herplaatser te proberen, die verdienen ook een kans. 
 
groetjes  
 
Balou,Misty,J. en L. A 
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Linky 
Hier even een berichtje van Linky een reutje 
van nu 5 jaar.  
Vanwege omstandigheden hebben mijn 
baasjes van toen mij toen op de site van 
Bouviersupporters aangemeld.  
Ik was direct al erg gewild, ben dan ook heel 
lief en heb geoefend op baasjes inpakken. Ik 

ga naast ze zitten en leg mijn kop op hun 
schoot. Kunnen ze geen nee meer zeggen. 
 
 In januari 2012 ben ik verhuisd naar S. Mijn 
nieuwe baasjes wonen op een boot, vind ik 
helemaal geweldig, ze zijn altijd thuis, al kan 
ik heel goed alleen blijven.  

Ik ben ook naar hondenschool geweest en 
kan nu heeeeel goed luisteren.  
 
Ik ga ook altijd mee op de lange 
afstandswandelingen van mijn vrouwtje, 
alleen had ik altijd zo’n pijn in mijn rug, 

maar ik kon het niet vertellen. Mijn baasje 
merkte toch dat er wat aan de hand was en 
zijn met mij naar de dokter geweest, ik 
bleek een vergroeide rugwervel te hebben, 
aangeboren maar niet erfelijk.  

 
Ik ben dit jaar geopereerd en alles gaat nu prima. Ik loop al weer 3 uur zonder moe te worden. Dus ik heb het erg naar 

mijn zin en in januari krijg ik er een nieuw klein Maltezer broertje bij.  

 
Pootjes van Linky 

 

Harry  
Vanwege het overlijden van zijn baas is de 6-jarige Harry in het asiel 
terechtgekomen. Op 17 mei 2014 is hij geadopteerd. 
 

Harry is nu 1 ½ jaar bij ons en is een ontzettende lieve hond.  
Harrebar  is een hele rustige hond en makkelijke hond, wel 
meer een binnen hond dan een buiten hond, met mooi weer staat hij 

bij de tuindeur, doet 2 stappen naar buiten, kijkt eens in het rond zo 
van “de kust is veilig!”, draait zich om en gaat weer heerlijk op 
zijn kussen liggen.  
 
We denken dat er vroeger niet veel mee gelopen is. ’t Is ook een 

gigantische snuffelaar. 

 
We wonen vlak bij het bos maar moeten wel eerst een pad van 250 m 
tussen de weilenden af, als ik hem dan niet aangelijnd  hou en 
constant zeg: doorlopen!!!, dan kan ik er wel een ½ uur voor 
uittrekken. 
In het bos mag hij los, maar ik moet altijd zorgen dat hij voor mij blijft 
lopen, want voor roepen is hij oost- 

 
Indisch doof en oh wat ruiken al die struikjes toch interessant!  Mijn 
vorige bouviers waren echte  loop honden, maar een grote wandeling 
met Har zit er niet in. De auto is op zich geen probleem,maar hij blijft 
altijd staan, verpoft het om te gaan zitten of liggen en is dan ook 
bekaf als je ergens aankomt.  
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Voor mij dus ook een reden om niet mee te gaan 
met een Bouviersupporters wandeling, hoewel mij 
dat op zich juist heel leuk lijkt. Hij is heel sociaal 

met andere honden en vooral jonge honden dagen 
hem uit om te spelen en dat is wel goed voor 
hem!!! 
 
De eerste paar maanden dat hij hier was deed hij 
“zijn bek niet open” en dachten we nog: Nou als 
waakhond heb je er niet veel aan, maar gelukkig 

heeft hij zijn postuur nog. Eerst blafte hij  “per 
ongeluk” tegen ons varken, maar inmiddels gaat 
hij flink tekeer als er gebeld wordt of er iemand op 
het grind loopt. 

 
Na alle medische problemen in het begin, hij staat 

nu op speciaal voer, was het een tijdje rustig, 
maar vorige week had hij ineens bloed in zijn 
urine. De oorzaak is niet duidelijk, maar na een 
weekje medicatie ziet het er weer goed uit. 
 
Ik ben nog steeds heel blij met deze wolbol, zeker 
als hij in ’t bos aangehuppeld komt, dan denk je: 

 
“Oh, wat ben je toch een heerlijke hond!” 
 
 Hartelijke groeten van Harry’s baasje. 
 

 

Amber 
Amber is een ontzettende lieve kruising Bouvier/Briard dame van bijna 5 jaar en is gecastreerd. 
Door persoonlijke omstandigheden werd er in augustus 2014 een nieuw thuis gezocht voor deze lieverd. 

 
Hier is Amber weer, na een lange tijd laat ik weer eens wat van mij horen, ik heb het zo druk gehad de laatste tijd met 
mijn baas Willem, dat ik niet eerder wat heb kunnen schrijven , maar het moest er nu maar van komen. 
Het gaat hier prima, goede maatjes met Woody en toch wel laten zien wie de baas is, nou ik kan vertellen dat ik de 
macht heb overgenomen en Woody is daar best tevreden mee,  ongelooflijk ! 

 
Ik kreeg deze maand een uitnodiging voor de Boedoedag, ik zei 
tegen baas Willem, Jonge dat moeten wij doen, dat is ontzettend 
leuk !  
Woody was niet zo enthousiast, maar ja, hij is ook al op leeftijd, 
democratisch twee tegen een en besloten wij te gaan. 

 

Bij aankomst, bij het terrein met pakwerk was er veel geblaf van 
bouviers en Woody wilde daar heen, waarom, dat vertelde hij niet,  
wellicht om mee te doen, wie zal het zeggen. 
 
Ten eerste zaten wij bij de EHBO , bij mevrouw Mirjam Kooy, , ik 
vond dat maar niets en Woody ook niet, hij wilde naar de andere 

bouviers, maar baas Willem was zeer geïnteresseerd, dan doen wij 
toch maar  mee, doch Woody was zeer onrustig en vertelde dat hij 
liever in de auto wilde gaan zitten en een tukje doen dat hebben wij 
dan gedaan en hij was tevreden met open ramen en een 
gemeentelijke borrel. 
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Baas Willem ging met mij naar de beginners voor behendigheid, 
snappen deed ik dit niet, maar hij kon niet weten, dat ik dit vele 
malen eerder heb gedaan. 
Wat was dat eenvoudig,  maar wel leuk, ik was best in mijn nopjes.! 

Doch snel naar de gevorderden  en dat was geweldig, wat was ik 
lekker bezig en genoot met volle teugen, leuk, ik heb baas Willem 
gezegd moeten wij maar veel meer doen.! Ik werd zelfs uitgemaakt 
voor supertalent ! Wat was ik blij dit te horen, terwijl niemand dit 
verwacht had ! 
 
Daarna werd van Woody en mij  een aantal foto's gemaakt, ook was 

ik dit wel gewend, alleen ik zag zoveel waar ik in geïnteresseerd 
ben, dat ik mijn kop niet kon stil houden, maar toch is het allemaal 
gelukt. 
 

Toen mocht ik speuren naar hondenkoekjes,  geen probleem, wel 
leuk in zo'n ballenbak en voetballen met een bal met raad eens?  Ja, 

heerlijke koekjes.. Dat ging prima !! 
 
Even rust en toen naar reddingswerk. Dat was nieuw voor mij. Maar 
goed, ik wacht wel af. 
Daar komt een mevrouw naar mij toe en liet mij een bakje zie met 
heerlijke inhoud, maar kreeg niets, het leek wel een halve pizza, het 
rook geweldig,  

Ik wilde een hap nemen, maar helaas, mevrouw was sneller en liep 
weg, nou, dat vond ik niet leuk en mocht van baas Willem er niet  
achterna, totdat zij verdwenen was . 
toen mocht ik gaan en ja hoor, ik vond haar en mocht het lekkernij 
opeten. Lekker !! 
Het vervolg, ik mocht nogmaals en weer hetzelfde patroon, maar nu, 

waar was zij gebleven en met een grote omweg vond ik haar en weer 

smullen ! 
De derde maal, ik dacht  goed opletten waar zij naar toe gaat en ja 
hoor bijna regelrecht vond ik haar wee en smulde opnieuw. 
Goed dat baas Willem met mij dit heeft willen doen ! 
 
Ik heb na afloop met baas Willem gesproken en wij zijn beide blij dat 

wij gegaan zijn en hebben behoorlijk genoten . 
 

 
 
 
 
Ik wil de organisatie bedanken, voor de fijne dag die 

wij hebben gehad en wensen U allen veel succes in 
Uw werk. 
Thuis gekomen ben ik wel even gaan rusten.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Amber 
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Marley (Sarah) 
 
Sinds 14-4-2012 woont Marley (ze 
heette eerst Sara) bij ons. Zij was toen 

10 maanden oud. In de tussentijd is er 
veel veranderd.  Marley heeft er een 
vriendinnetje (Onze dochter) bij en we 
zijn verhuisd naar A. We wonen bij het 
bos met water.  
 
Marley is in de tussentijd erg 

veranderd.  Toen we haar op kwamen 
halen was Marley erg mager. Ze is nu 

super gespierd en perfect op gewicht. 
 
Het “ luisteren en gehoorzamen” was 
een leuke uitdaging. Ze luistert nu 
perfect en is dol op zwemmen, 

balletjes gooien, stoeien, knuffelen en 
met stokken spelen.   
Ze verzamelt de stokken  in de tuin, 
elke dag hebben we wel een nieuwe 
stok! Leuk voor de openhaard ;)  
Marley is niet van de kleine stokjes 

maar hoe groter hoe beter,  het liefst 
boomstammen!! iedereen moet er 
altijd om lachen, maar zo kan je goed 
zien dat ze heel sterk is. 

 
 Ze is dol op onze dochter van bijna 
1,5 jaar. Ze delen alles samen. Onze 

dochter mag ook alles van Marley 
doen; op haar zitten, knuffelen, haren 
trekken ;) aan haar eten zitten enz. 
Het zijn vriendjes voor het leven.  
 
 

Iedereen is ook dol op Marley ze is voor iedereen lief, echt een knuffelbeer. Marley is erg sociaal, zowel naar andere 

honden als naar mensen.  Wij zijn heel erg trots op Marley en dankbaar dat we zo veel liefde van haar krijgen. Wij zijn 
dan ook heel erg gelukkig en blij dat wij haar baasje mogen zijn. 
  
Heel veel Liefs 
M., M.,en N. 

x Marley 
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Wat ontvangen foto’s. 

 

    
 

  
       
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                    Pebbles                                                           Arkos en Nala samen aan de wandel                          Babs 

    Luzy met haar grote vriend Joep                

Basco neemt het er van. 

Met Rambo (13 jaar) gaat het uitstekend 
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Yarno 
 
Wegens ziekte van het baasje werd  er voor Yarno een ander 
thuis gezocht. Op 19 juli 2015 is Yarno is verhuisd. 
 

In het magazine van augustus 2015 heeft u kunnen 
lezen dat Yarno wat problemen met zijn prostaat en 
plassen had. 
 
Begin september kregen we bericht dat Yarno heeft 
diabetes heeft. 

Vandaar dat hij veel en lang plaste en natuurlijk veel 
water dronk. Hij krijgt hiervoor druppels 2x daags op z 
'n oog druppelen En het drinken plassen is nu redelijk 
normaal. Het medicijn heet Minrin.Yarno laat het goed 

toe z'n ogen te druppelen. 
Verder is het een lieverd en gaat het heel goed samen 
met Noeska. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Bajja 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

In december 2014 werd Bajja bij ons aangemeld. Haar baasjes gingen verhuizen en 
Bajja kon niet mee. Uiteindelijk is ze toch mee gegaan en het ging in eerste instantie 
best goed. Maar na een aantal weken bleek dat Bajja toch niet gelukkig was en was 
het beter dat zij ging verhuizen.Op 29 maart 2015 is Bajja naar haar nieuwe thuis 
gebracht.  

 
Bajja heeft wat problemen met haar oren. Ze is aan 1 oor doof vanwege 
het ontbreken van het trommelvlies. Het andere oor is ook steeds 

ontstoken. In augustus is ze daaraan geopereerd. Nu is ze 
onderbehandeling van Mirjam Kooy om het bloedoor en de ontstekingen te 
behandelen met klassieke homeopathie. 

  
 
De bazin van Bajja is uitgegleden op de trap in de tuin. Iets in het bekken/ zitbot 
gebroken/ gescheurd. Ze moet weer 6-8 weken rust houden. Gelukkig kan Bajja blijven! 
Alle buren zijn verliefd op haar en laten haar nu om de beurt uit.  
Bajja past zich zo makkelijk aan. 
 

 Mevrouw is zo opgelucht dat het zo opgelost kan worden, zag weer helemaal het scenario 
van Timo voor zich, dat had ze niet getrokken.  
Met 1 buurman heeft ze nu vast gelegd dat, als haar wat gebeurt, Bajja naar hem gaat, 
want ze heeft nu de schrik te pakken.  En die buurman heeft van die teacup hondjes, 
waar onder een puppie van 12 weken ( niet groter dan een lucifersdoosje) en Bajja is er 
helemaal gek op en is daar heeeeeel voorzichtig mee. 
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Max 
 
De bijna zeven jarige Max verbleef al een tijdje in een asiel. Als Max 
iets niet wil zal hij dit duidelijk laten merken. Hij kan dan soms wat 

fel reageren. Met de juiste aanpak wil hij veel voor je doen en 
luistert dan ook perfect. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bella (Boef) 
 
 
 
 
 

 
Bella( Boef) is in januari 2011 herplaatst. Zij was toen 3 jaar. 

 
Met Bella gaat het heel goed.  
Zoals op de foto te zien was ze samen met haar bazin bij  ons bezoek tijdens de 
evenementendag in Heteren. 

 

 
 

 
 

 

Op een dag werden wij gebeld door mensen die heel graag meer 
informatie over Max wilden. Wij hebben hen naar het asiel 
doorverwezen. Echter voordat het tot een kennismaking kwam 
kreeg mevrouw een ongelukje en moest een operatie ondergaan.  

Kort daarna is Max door het asiel geplaatst. Deze plaatsing was van korte duur. 
Binnen één week was Max weer terug. 
 

Nadat mevrouw hersteld was wilden ze toch heel graag gaan kennismaken met Max. Op  
10 oktober was het zover en Max ging mee. 
 

Jantina heeft hen even gebeld: 
We zijn zo gelukkig met hem. Max is een enorme lieverd. Na een kleine correctie liep 
 hij keurig mee aan de lijn. Het is nu,of het nooit anders is geweest...wat een geluk! 
 

  

 



                                                                                             

 

Pagina 30 

Bjørn 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Door omstandigheden kon de zes jaar oude Bjørn niet langer bij zijn baas blijven. Op 21 juli is hij verhuisd. 
 

8 september 2015 
 
We zijn erg blij met elkaar ‘t is zo n lieverd!! Het is genieten. 
 Het alleen zijn is en blijft lastig voor hem. Dagelijks loop ik een uur met hem op de verschillende 
militair oefen terreinen waar hij heerlijk vrij kan lopen. Hij legt de afstand dan ook zo’n drie keer af. 
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De volgende de honden zijn in samenwerking met de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres  herplaatst. Van hen 
ontvingen wij de updates. 
 

Nando 
2012  
Nando is in 2008 gered van de spuit door een ervaren werklijn 
fokster. Wat Nando in het verleden heeft meegemaakt is helaas 
niet bekend. Wel dat hij wel eens gebeten had. Bij de fokster had 

hij wel zijn nukken maar zij kon goed met hem uit de voeten. Door 
privé omstandigheden moest zij echter afstand doen van een 
aantal honden waaronder Nando.  
 
Wij hebben Nando ook aangemeld bij de Interessengemeinschaft 
om zo ons zoekgebied voor een nieuwe kans voor hem enorm te 
vergroten. 

 
Nando is in training geweest en op 4 december 2012 is hij definitief 
geplaatst. 

 
September 2015 
Samenleven met Nando is nog steeds erg prettig. 
 
 

De Dog Dame heeft de "broek" aan en Nando aanvaard dat. Hij is zeer knuffelig geworden, soms bijna vervelend. Hij 
vindt alles leuk en gaat goed met alle dieren om. Zelfs met de Blauwe Reiger. Die reiger hebben de mensen met een 

gewonde vleugel gevonden en verpleegd. De reiger woont nu op de boerderij. De reiger heeft Nando 1x met zijn snavel 
geprikt dat was voor Nando genoeg om de vogel met rust te laten. 
 
De kippen met hun kuikens lopen met de honden samen over het erf. Ook met de kleine kinderen, die er nu wonen, 

gaat het prima. 
Zelfs als Nando slaapt en ze gaan naar hem toe is het nu zo dat hij zijn vier poten strekt zich om zich lekker op zijn buik 
te laten aaien. 

 
Alleen bij het kammen van zijn poten ze moeten nog voorzichtig zijn. Nando wil dan nog wel eens happen, maar hij 
waarschuwt altijd eerst. 
Ze merken nu wel dat Nando wat ouder wordt. Als hij lang gelegen heeft is hij stijf bij het opstaan. Verder is hij nog 
goed gezond.  
 
Als je naar het verleden van Nando kijkt is het nu een zeer verheugend succesverhaal, vinden wij dan, We zijn erg 

dankbaar dat de mensen met Nando door dik en dun gegaan zijn en hem niet opgegeven 
hebben. 
 

Sydney  
Sydney werd in juni 2013 bij de IG aangemeld omdat er vanwege tijdgebrek door 
veranderde werkomstandigheden een nieuw thuis gezocht werd. De IG vroeg of wij 
misschien iemand voor haar op de wachtlijst hadden en dat hadden wij. 
Al enige tijd stonden er op onze wachtlijst een familie uit het Duitssprekende deel van de 
Elzas in Frankrijk. Zij hebben een oude bouvierreu waarvan het bouviervriendinnetje was 
overleden en daarom waren ze naarstig op zoek naar een nieuw maatje. Die hebben wij  
benaderd. Zij zagen Sydney meteen zitten. 

 
September 2015 
Sydney heeft artrose in haar rug, ze heeft veel moeite met opstaan. Maar het lopen gaat 
nog goed.  

Ze zijn pas op vakantie geweest en Sydney heeft zich goed vermaakt. Lekker met haar 
poten in het water gelopen. 
Mevrouw is nog steeds blij met haar kleine muis. 

Nando met zijn dogvriendin 
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Beau  

 
De negen jarige Beau moest in juli 2013 vanwege 
omstandigheden verhuizen. Hij is naar een fantastisch adres 
voor een grote hond gegaan. Groot huis met grote tuin. 

De mensen hebben altijd oudere herplaatsers gehad en 
ondernemen veel met de hond. 

 
September 2015 

 
Met Beau gaat het nog steeds erg goed. In augustus is hij 11 
jaar geworden en geniet van een goede gezondheid. Een teen 
moest worden vorig jaar verwijderd worden, omdat die steeds 
ontstoken was en niet wilde genezen. Hier heeft hij totaal geen 

last van. 
Hij heeft geen medicijnen nodig en gaat met zijn familie met de 
camper veel op reis.  
 
De familie hoopt dat ze nog heel veel jaren samen kunnen 
doorbrengen. 

Maar één ding is nu zeker : Nooit meer zonder Boef !!!! 

 
 

 
 

 
 

Oskar 
Oskar toen nog Jerry werd in oktober 2010 aan het asiel in IJmuiden 

afgestaan, omdat het vorige baasje geen zin meer had hem te verzorgen. 
Oskar had ook wel een gedragsprobleem: hij kon zomaar kleine honden of 
katten aanvallen. En dat deed hij bepaald niet voorzichtig. Het asiel nam 
hem op en ging actief op zoek naar nieuwe baasjes. Die kwamen, vier 
keer zelfs. Al deze vier keren is de adoptie niet goed verlopen en kwam hij 
op korte termijn weer terug in het asiel. Het had iedere keer weer te 
maken met een kennelijk volstrekt onvoorspelbare en vooral hevige uitval 

van Oskar.  
Oskar werd uitgewisseld met een ander asiel, namelijk het 
Dierenopvangcentrum in Enschede, en op vrijdag 19 augustus 2011 was 
de kennismaking van Jerry met de mensen van de 
Interessengemeinschaft, Bouviersupporters maar vooral met Bert 

Smallenbroek, die moest beoordelen of en in hoeverre Oskar getraind kon 

worden.Bert is met hem aan de slag gegaan. Het hele verslag kunt u 
lezen op onze website. Verslag training Oskar.  

 
September 2015 

 
Met Oskar gaat alles goed. Hij is gezond.  
Oskar heeft een groot perceel in een mooi omgeving tot zijn beschikking. 
In de ochtend is hij alleen en slaapt. Vader en zoon zorgen afwisselend 

voor Oskar. Oscar heeft nog steeds een paar eigenaardigheden, die ze er ondanks training niet uit hebben gekregen.  

Jagen op katten en kleine honden en hij kan niet zo goed in grotere groepen  honden. Dat was bekend bij hen, ze 
kunnen er goed mee omgaan. 

 

Nando met zijn dog vriendin 

http://www.bouviersupporters.nl/oksar2.htm
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Dino 
De tien jarige Dino werd in februari 2014 bij ons aangemeld. Zijn 
baasjes waren beiden overleden en hij werd tijdelijk opgevangen. Door 
privé omstandigheden kon hij daar niet blijven.  
Bij de kennismaking werden er van beide kanten flink wat traantjes 
weggepinkt.  
Voor de ene partij was Dino toch de laatste link met de overleden 
(schoon)ouders en voor de andere omdat Dino zoveel op hun overleden 

hond lijkt dat het bijna leek of dat die er aan kwam lopen. 

 
September 2015 
Dino is snel bij ons gewend. Hij is lief voor dieren en mensen en trekt 

niet aan de lijn. We zijn samen naar de hondenschool geweest. Ik werk 
in een instelling voor mensen met een handicap en zelfs daar is Dino 

volledig ontspannen. Hij heeft geen angst voor het contact met mijn 
klanten. 
In het begin begreep hij de commando’s alleen in het Nederlands, nu 
hij begrijpt ook Duits :-). Het vorige baasje had ons een lijst met de 
Nederlandse commando's en de  Duitse vertaling gegeven. 

 
Dino was erg gefixeerd op mevrouw, hij volgende haar over naar toe. 
Zelf naar de badkamer. Hij wilde niet beneden in de hal blijven slapen, 
maar stond erop om de nacht door te brengen in hun  slaapkamer. Nou, 
kan hij erg overtuigend met zijn puppyogen……… 
 

De  oorzaak van zijn aanhoudende oorinfecties is gevonden. Het bleek een gist te zijn. Met speciale druppels was het 
opgelost.  
Zijn voer is veranderd. Hij kreeg eerst voornamelijk voedsel met een hoog gehalte aan graanproducten. In het voer wat 
hij nu krijgt zijn de granen vervangen door aardappel. Toch heeft hij nog steeds vaak ernstige problemen met zijn 

spijsvertering. Uit het uitgebreide echografisch onderzoek is niets gekomen. Hij heeft dus gewoon een nerveuze maag 
en heeft de neiging tot gastritis. 
Dino gaat goed naast de fiets, maar geen lange afstanden meer en in zeer langzaam tempo. Ze  hebben geprobeerd om 

hem te leren om te zwemmen, maar hij geeft de voorkeur om aan de kant te staan en naar hen te blaffen als zij 
zwemmen. 

Dana 

Dana komt oorspronkelijk uit België, waar ze 4 maanden in een donker hok heeft 
gezeten. In augustus 2012 is ze afgestaan wegens huiselijke omstandigheden. 
 

Oktober 2015 

Dana kan worden beschreven in één woord: schattig! 
Ze heeft zich echt geweldig ontwikkeld en heeft enorme plezier in leren. 
Ze kent nu veel commando's en trucs. Dana is altijd zo opgewonden als 
we met haar oefenen. Haar favoriete speeltje is een voetbal. Met 
Treibball en een kleine poort we proberen nu Goal Shooting te oefenen. 

Ze houdt van TV kijken, vooral naar van dieren kijken, ze dan is het 

altijd zeer alert.  
Op de bank zal ze niet zitten. Ze is snel beledigd.  Dan gaat ze op haar 
deken en keert haar rug naar ons.  
Voor Dana is het zeer belangrijk dat het gezin compleet is. Als er iemand 
ontbreekt dan is ze ontevreden. 
Eigenlijk is Dana probleemloos. Ze is altijd gelukkig.  
In de tuin helpen is een van haar hobby's. Als we op vakantie gaan, gaat 

Dana mee. 
Of het nu in Italië, Oostenrijk, Nederland, bij de Oost of Noordzee is, ze 
heeft altijd haar plezier! 
 
Volgend jaar zullen ze proberen om met Dana de Begleithundprüfung te 
gaan halen. 
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Donald 

 
Donald is een prachtige Bouvier van toen ongeveer 8 jaar oud. Zijn leven werd gekenmerkt door ernstige verwaarlozing. 
Daar kwam een einde aan toen hij in december 2014 in een asiel belanden en vanuit daar geadopteerd werd door deze 
mensen. 

 
Donald is omgedoopt tot "Mozes", omdat hij toch 
niet naar Donald luisterden. 
 
Ze houden van Mozes en hij is erg lief en knuffelig. 
Houdt er van om aaien te krijgen. Ze hebben 
elkaar echt gevonden. 

 
Helaas heeft hij een ontsteking aan een achterpoot 

wat hem veel pijn doet. Zij zijn veranderd van 
dierenarts. Hij krijgt nu een sterke antibiotica en 
ze hopen op verbetering. Zij en de dierenartsen 
schatten hem ouder dan 8 jaar. 
Mozes heeft waarschijnlijk  slechte ervaringen met 

kinderen, omdat hij wordt boos en chagrijnig. 
Om bij de kleinkinderen (en onszelf) de angst weg 
te nemen krijgt hij een muilkorf om als zij op 
bezoek zijn. Dat vindt hij niet erg.  
Dit is de enige "teleurstelling", maar ze hebben het 
zo prima geregeld. 

 
Wat erg leuk is als ze ‘s avonds stil zitten en bijvoorbeeld kaart spelen dan ligt Mozes tussen hun benen onder de tafel 
....... en dan ineens blaft hij kort , staat op en gaat vervolgens naar zijn slaapkamer (de wintertuin) ... dat is sinds de 
eerste dag zijn ontspanningsruimte. 

 

Duschka (Dolly) 
 

Duschka blijft een dame met eigenaardigheden. 
Er is de mensen iets opgevallen aan haar gedrag wat ze niet verklaren 
kunnen. 
Als ze thuis zijn en mevrouw gaat weg om bijvoorbeeld boodschappen 

te doen dan draait Duschka volledig door. Ze rent constant heen en 
weer voor de huisdeur en door de woonkamer, door de tuin tot het 
hek en weer terug. Dan roept meneer haar bij zich, ze gaat aan zijn 
voeten liggen, maar begint dan te jammeren zonder einde. 
Noodgedwongen laat hij haar dan maar weer haar gang gaan met 
rondjes rennen, want het jammeren is echt hartverscheurend. Toen 
mevrouw kwam thuis, zei ze dit keer niets maar is doorgelopen. 

Duschka bleef daarna nerveus rondjes lopen. Totdat mevrouw haar 
aansprak, toen was ze ongelofelijk blij en kwam ze tot rust. Hoe is dat 
mogelijk ? ze ziet welliswaar niet meer zo goed door de staar echter 
ruiken kan ze toch als de beste. Zou ze haar oude baas nog steeds 
zoeken ? 
 

Het lijkt wel of ze ons gewoon soms kwijt is, als ze dan merkt dat wij er zijn is ze ongelofelijk blij en gaat vervolgens 

naar haar mandje waar ze volledig ontspannen ligt te snurken. 
Het rare is, dat als ik (A.) haar meeneem naar het werk , ze totaal ontspannen is. Ze komt bij mij, geeft pootjes en 
kusjes en wil lekker geknuffeld worden.  
Ze blijft gestrest in nieuwe situaties. Ze blijft behoefte houden aan lichaamscontact met ons. 
Was ze tot op heden zeer gestrest in het drukke verkeer, vandaag was ze totaal ontspannen, liep lekker overal te 
snuffelen. 

Kortom, Duschka blijft een hond met gebruiksaanwijzing, maar oh wat is ze toch een lieve fitte toppie oma. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
   
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Peggy 

 
10-11-2005                   07-09-2015 

 

 
 

 
Langs deze weg wil ik je even laten weten dat wij gisteren helaas Peggy na een 2 1/2 jaar verblijf bij ons 
hebben moeten laten inslapen. Net voor haar 10e verjaardag. 

 
Peggy had al wat dagen last van een heftige diarree waarvoor zij via de dierenarts medicijnen ontving. 
Gisterenmorgen was zij zo verzwakt dat wij opnieuw naar de dierenarts geweest zijn en men daar 
concludeerde dat haar hart het nagenoeg had opgegeven. Haar lippen waren vol vocht en men zei dat zelfs 
een opname op de intensive care haar niet zou redden en zij eigenlijk al stervende was. 
 
We hebben er veel verdriet van en Foppe is helemaal van slag en zoekt nog steeds het huis en de tuin door 

naar zijn vriendin. 
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Bouviersupporters bij de Jonge honden dag NBC 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Op 13 september 2015 organiseerde de Nederlandse Bouvierclub de”Jonge Honden dag” in Heteren. Stichting 
Bouviersupporters van wederom uitgenodigd om hier de activiteiten van de stichting onder de aandacht te brengen.  
Uiteraard werden de hersenspelletjes voor de honden weer meegenomen. Ook dit keer trokken de ballenbakken, kegels 
en andere hersenkrakers weer veel baasjes met hun boeven. Veel boeven doken de ballenbak in voordat de baas het 
door had op zoek naar koekjes. Sommige boevenpuppen vonden het allemaal nog wel erg spannend, terwijl andere  
erin doken alsof ze niet anders gewoon waren. Een enkel klein boefje wilde de ballenbak al “leegroven”.  
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Het was een zeer aangename dag waarbij we bekende en nieuwe mensen hebben mogen ontmoeten. 
De baasjes en boeven hebben lekker kunnen speuren naar koekjes. 
Tevens waren de weergoden ons allen goed gestemd. De nieuwe aanwinst, de tent, voor de 
evenementen heeft ons niet hoeven te beschermen tegen de regen zoals we aanvankelijke hadden 
Verwacht. Hij kon nu goed dienen als zonnescherm. Toen de laatste spullen rond 17.00 uur in de auto 
lagen, kwamen de regendruppels uit de lucht vallen. 
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Wat kan de eigenaar doen? 
1. Laat de hond niet alleen! Zeker niet op oudejaarsavond. 

2. Als de hond steun bij je zoekt, geef hem dat dan! Angst is een emotie en  

emoties kunnen niet beloond worden en dus ook niet verergeren door steun.  

 

 
 

Klassieke homeopathie en vuurwerkangst 

  

 Welke stresssignalen kunnen duiden op angst? 
Door hevig schrikken kan de hond een trauma oplopen waarna de angst in hevigheid kan toenemen. Dit is mede afhankelijk 

van de duur van de schrikopwekkende prikkel, het herstel en de begeleiding door de eigenaar. Soms is ‘opeens’ te zien dat de 
hond angstig is. De mogelijkheid de hond tijdens schrik te begeleiden is er niet geweest. Hij was bijvoorbeeld alleen thuis 

tijdens oplopen van het trauma.  

Angst kan zich uitbreiden omdat honden zaken goed aan elkaar kunnen koppelen. Een hond die bijvoorbeeld spelende kinderen 
of een witte kat zag toen hij enorm schrok van een knal, kan in de toekomst ook angstig reageren bij het zien van spelende 

kinderen of een witte kat. 
De volgende stress-signalen kunnen duiden op angst: 

 
- Lage houding; staart laag of tussen de benen 

- Oren naar achteren 

- Met de tong over de neus likken; tongelen. Tongelen is soms moeilijk te zien,  

       omdat het vaak heel snel gaat 

- Hijgen, zonder het warm te hebben 

- Gapen, zonder moe te zijn  

- Trillen 

- Overdreven alert zijn 

- Nerveus en onrustig gedrag 

- Niet willen eten 

- Weigeren nog iets te doen, verstijven of verstarren 

Elk jaar actueel en in mijn praktijk een steeds terugkerend onderwerp. 
Pas als de eerste knallen weer te horen zijn bedenken eigenaren dat er 

iets aan de  vuurwerkangst van hun hond gedaan moet worden. In 

december met training te beginnen is echt veel te laat. Er zullen andere 
middelen ingezet moeten worden om uw hond rustig de 

decembermaand door te loodsen. Klassieke homeopathie kan de angst 
voor vuurwerk verminderen en de hond ontspannen door de feestmaand 

december helpen.  

 
Hoe herken je vuurwerkangst bij honden? 

Bij de meeste honden die bang zijn voor de knallen van vuurwerk is dit 

duidelijk zichtbaar. Ze kruipen weg of willen soms zelfs vluchten. Helaas 
zijn andere tekenen die op angst duiden niet altijd zo duidelijk. De hond 

kan stresssignalen vertonen die soms door de eigenaar niet, of niet 
voldoende herkend worden. Als je deze stresssignalen leert herkennen 

bij je hond en vroegtijdig start met het begeleiden van je hond bij zijn 
angst, kan het de hond een hoop ellende besparen. Wil je de hond 

begeleiden met training? Schakel dan professionele hulp in, waarbij er 

gewerkt wordt aan een positieve associatie bij de geluiden waar je hond 
met stress-signalen op reageert. 
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Stel je bent heel erg bang voor muizen en je wordt in een kamer gezet waar een muis zit, dan ben je continue op je hoede. 

Misschien durf je niet te bewegen of ga je juist in een hoekje zitten met je armen over je ogen. Zal je angst afnemen als de 

rest van de gezinsleden je volledig negeren? Ook als je probeert aan te geven dat je echt heel bang bent? Ik weet zeker van 

niet. Maar als je lekker tegen iemand aan mag zitten en die zijn arm om je heen slaat, die je gerust stelt, dan zal je zeker 

minder bang en/of gespannen zijn. Ik vraag altijd of mensen hun kinderen ook negeren als ze bang zijn. Uiteraard en gelukkig 

is het antwoord daar altijd ontkennend op. Waarom zou je het bij je hond dan anders doen? 

Als de hond steun bij je zoekt, leg je hand op zijn schouder of flank, laat hem lekker tegen je aan liggen. Geef hem de steun 

die hij nodig heeft, hij wordt echt niet banger maar leert dat hij bij jou veilig is! 

3. Laat de hond zelf een veilige plek zoeken waar hij zich terug kan trekken. Verbied de hond niet de toegang tot ruimtes waar 

hij zich veilig voelt. Verduister de plek waar de hond graag wil liggen, hij wordt daar rustiger van. Leg bijvoorbeeld een deken 

over de bench of over een tafel. Een kledingstuk met de  geur van de eigenaar bij de hond neerleggen, kan de hond een 

extra veilig gevoel geven. 

 
Vuurwerktraining 

Er wordt nog wel eens het advies gegeven om 'flooding' toe te passen. Hierbij wordt de hond langdurig geconfronteerd met zijn 
angst. Uiteraard is het risico dat de angst verergert sterk aanwezig. Daarbij bestaat de kans dat hond zijn angst niet meer 

zichtbaar uit, maar andere gedragsstoornissen ontwikkelt. Zeg maar tegen iemand die bang is voor spinnen zijn hand in een bak 
met 100 spinnen te stoppen. Ik zou stevig op mijn knokkels bijten als ik het lef al had. 

Individuele vuurwerktrainingen geven het beste resultaat. Training in groepsverband is minder succesvol gebleken omdat honden 
gedrag van elkaar over kunnen nemen.  

 

Wat kan klassieke homeopathie betekenen in de behandeling van angstklachten, zoals vuurwerkangst? 
Zoals aangegeven kan angst ontstaan als gevolg van een trauma, maar sommige hond zijn gewoon angstiger in aanleg. Hierdoor 

is er meer kans op ontwikkeling van angst voor harde geluiden en/of flitsen. Oudere honden waar de zintuiglijke functies, horen 
en zien, zijn verslechterd kunnen plotseling angst voor vuurwerk ontwikkelen.  

 
Bij klassieke homeopathie wordt er voorgeschreven op de aanleiding waardoor de angst is ontstaan en de uiting van die angst.  

Geen dier is hetzelfde. Er zijn altijd (subtiele) verschillen in uiterlijk en in karakter. Er zijn dus verschillen in hoe een dier uiting 
geeft aan zijn klacht, in dit geval angst. Daarom krijgen niet alle angstige dieren hetzelfde middel voorgeschreven in de 

behandeling van vuurwerkangst.  

Door met een specifiek middel voor te schrijven op de angst bij uw hond, vermindert de gevoeligheid voor angst. De 
mogelijkheden om te herstellen na het trauma worden vergroot, het homeopathische middel activeert en bespoedigt het herstel. 

De kans dat de hond angstklachten overhoudt na schrik wordt hierdoor verkleind. Uiteraard geldt dit voor alle soorten angst die 
ontstaan zijn na trauma. Dit hoeft dus niet alleen vuurwerkangst te zijn.  

Als de angst dieper zit, bijvoorbeeld aangeboren is of een chronische klacht is geworden als de angst al in het begin van het leven 
van de hond is ontstaan, vraagt dit om een intensievere aanpak. De behandelingsduur en -wijze wijkt dan af van de acute 

behandeling. Er kan dan tijdens de decembermaand al gestart worden met een acute behandeling, zodra de eerste knallen te 

horen zijn en de hond hier met angst op reageert. Echter om de dieper liggende oorzaak van de angst aan te pakken en op te 
lossen is een behandeling van de chronische klacht noodzakelijk.  

 
Mocht u vragen hebben over de behandeling van vuurwerkangst, wilt u meer informatie of een acute behandeling voor uw dier, 

dan kunt u contact met mij opnemen, zie www.mirjamkooy.nl voor contactgegevens.  
 

Mirjam Kooy is klassiek homeopaat voor dieren in de driehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn. 

 

 
 

 

 
 

http://www.mirjamkooy.nl/
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Hebt 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 0049 2822 977956 
Mascha op 06 55814099  

 
 

E-MAIL: 
          info@bouviersupporters.nl 
 

      Bezoek onze website! 
   http://www.bouviersupporters.nl/ 
 

              of  Facebook 

 

Het volgende Bouviersupporters 
Magazine verschijnt: 
 
december 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 

Wij zijn op zoek naar mensen met honden- en mensenkennis die ons willen 

helpen. 
 

Wij hebben nog vrijwilligers nodig die voor ons een voorcontrole willen doen 
bij belangstellenden of kennis met een te herplaatsen hond willen gaan 

maken. 
 

Lijkt het u leuk dit te doen of wilt u meer weten stuur dan een mail naar 

info@bouviersupporters.nl 

mailto:info@bouviersupporters.nl
http://www.bouviersupporters.nl/
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Bouviersupporters/306739699411734
mailto:info@bouviersupporters.nl

