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De afgelopen twee maanden hebben 4 bouviers een nieuw plekje gevonden.  
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk samen met hun nieuwe huisgenoot. 
 
In de afgelopen twee maanden leek het allemaal vrij rustig te zijn maar achter de 

schermen liepen de activiteiten van de Bouviersupporters volop door.  
Wij hebben weer een flink aantal aanmeldingen gekregen van mensen die op zoek 
zijn naar een herplaats- of asielbouvier. Dankzij deze aanmeldingen kunnen wij de 
aangemelde honden direct naast onze lijst leggen. Daardoor kunnen wij soms al heel 
snel een herplaatsing realiseren! 

 

Enkele malen per jaar hebben we acuut een opvangadres nodig voor een bouvier. Dit 
kan soms nodig zijn voor enkele dagen en soms voor weken. Wij zijn op zoek naar 
opvangmogelijkheden in Nederland. Daarvoor hebben wij mails verstuurd en folders 
uitgedeeld op de Jonge Hondendag in Heteren. We hebben een aantal positieve 
reacties gehad. Ook meldden zich daar mensen die wel ‘iets’ voor de honden zouden 
willen doen. Daar konden wij al heel snel gebruik van maken voor Radja. Mocht u ook 
opvang willen en kunnen bieden of iets anders willen doen meldt u zich dan aan. 

 
 
Begin september ontvingen wij een mysterieuze donatie van een gemeente in 
Nederland. Omdat het een flink bedrag is wilden wij wel heel zeker weten dat deze 
donatie wel voor de stichting Bouviersupporters bedoeld is. Via de website van die 
gemeente een contactformulier ingevuld. Voordat we antwoord van de gemeente 
ontvingen kregen we een mail: 

 
“Goedemiddag, 
Mijn naam is….., en ik heb via mijn werkgever Gemeente….. een donatie laten doen. 
Ik zou graag willen weten of dit bij u is aangekomen. 
Ik heb deze donatie laten doen omdat ik 40 dienstjaren heb bij de Gemeente en liever 
het naar de Bouviers doneer dan een feestje, jullie kunnen het beter gebruiken. 

Ik hoor graag van u of dit ook is gebeurd.” 
 
Ja dus! Van harte gefeliciteerd met uw veertigjarig dienstverband namens ons 
allemaal. 
Wat een geweldig initiatief van u om dit aan ons te doneren zodat wij ons nog beter in 
kunnen zetten voor de bouviers die dat nodig hebben. Ontzettend bedankt hiervoor! 
Wij zullen er zorg voor dragen dat het een goede bestemming krijgt.  

Nogmaals hartelijk bedankt voor het geweldige gebaar. 

 
Verder zijn de voorbereidingen voor de winterwandeling op 11 december 2016 in de 
omgeving van Haaksbergen in volle gang. De uitnodiging hiervoor ontvangt u 
binnenkort in uw mailbox. 
 
 

 
 
Team van bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters. 
28  oktober 2016 
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Langs deze weg willen wij alle personen die de afgelopen periode een donatie gedaan 
hebben heel hartelijk bedanken. Dankzij uw donaties kunnen wij honden zoals Jupp,  

Atos,  Scooby en Woody helpen. 
 
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. 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. 

 
Van 1 september 2016 t/m 27 oktober 2016 heeft Stichting Bouviersupporters: 

 
 
 
 
 

Daarvan is het volgende uitgegeven aan: 
 
Donatie IG voor Atos                                                               € 400,00  
Kosten begeleiding herplaatsingen                                 - 102,60  
Kosten opvang Radja en Rinus                                                                   - 200,00   
Kantoorkosten                                                      -   35,49  
Telefoonkosten -   66,00  

Kosten evenement                                                                                                                              - 148,58      
Drukwerk - 105,01    
Bankkosten -   42,52  
  -----------  
Totaal   -/- 1.100,20 
   ---------------------- 

Resultaat                                                                                                       €      148,16 
   =========== 

Ontvangen van Vrienden en aan Donaties  € 1.197,50  
Opbrengst NBC evenement  €      50,86  

  ------------  
Totaal ontvangen   €  1.248,36 

Wie vond een nieuw thuis in september en oktober 2016 

 
Stichting Bouviersupporters zelf organiseert regelmatig evenementen, zoals wandelingen en trimclinics. Daarnaast nemen 
wij ook deel aan de evenementen van de Nederlandse Bouvier Club. In 2016 staat nog op het programma: 
 

 11 december 2016: Midwinterwandeling in de omgeving van Haaksbergen. 

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

   Activiteiten in 2016 
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Achter de schermen bij Stichting Bouviersupporters 
Zoals we in de vorige magazines al aangaven wordt ons ook vaak raad gevraagd met betrekking tot de meest 
uiteenlopende zaken waar mensen met hun Bouvier tegenaan lopen. Wij vinden het fijn om hierbij te kunnen helpen en 
hebben ook altijd onze kynoloog en hondengedragsdeskundige Bert Smallenbroek achter de hand. 
 

Team Bouviersupporters in het nieuw 
 
Voor zo’n professioneel team waren we qua 
kleding nog een beetje een bij mekaar geraapt 
zootje. Daar hebben we uiteraard een logische 
verklaring voor. Aan de ene kant geven we het 

geld van de stichting liever uit aan bouviers die 
geholpen moeten worden, aan de andere kant is 
het heel belangrijk om er bij evenementen netjes 

en herkenbaar uit te zien. 
Dan straal je wel professionaliteit uit als iedereen 
hetzelfde gekleed is en tegelijkertijd maak je ook 
reclame. Dat is natuurlijk ook erg belangrijk. 

Dilemma dus.  
 
We zijn lang op zoek geweest naar goed en 
goedkoop en dat is uiteindelijk gelukt! Op een 
gegeven moment vonden we bij een bepaalde 
winkel een mooie actie. Fleece vesten 1 plus 1 
gratis en 70% korting op jassen. Kijk, dat biedt 

perspectieven. Voor € 17,50 per persoon klaar! 
 

En dan het bedrukken. Na het opvragen van wat offertes en rondvragen kwamen we terecht bij LABOTEX borduren en 
textieldruk in Winschoten. http://www.labotex.nl/ 

Zij waren bereid om tegen zeer gereduceerd tarief zowel de fleecevesten te borduren als de jassen te bedrukken. Het is 
echt prachtig geworden en we kunnen iedereen dit bedrijf aanraden! Nogmaals bedankt Robert en Nicolien voor dit 

mooie gebaar. 
 
Op de voorkant van zowel het vest als de jas staat het websiteadres en onze voornamen. Op de achterkant een simpele 
versie van ons logo en de tekst Stichting Bouviersupporters bemiddelt bij herplaatsing en meer. 
Ons zien jullie in het vervolg niet meer over het hoofd! 
 
Spoedjes 

De afgelopen twee maanden werden er een aantal honden aangemeld die met spoed weg moesten bij hun eigenaar. 
Daar hebben wij gelukkig een oplossing voor kunnen vinden. Twee daarvan zijn op onze kosten opgenomen in een 
pension zodat we meer tijd kregen om voor hen een nieuw thuis te zoeken. Voor Rinus is dat al gelukt. Zijn verhaal 
kunt u lezen op pagina 10. De andere is Radja.  
 
Op 3 oktober ontvingen wij een bericht van iemand uit 

België. Vanwege trieste omstandigheden zocht hij  heel 

snel ( voor 8 oktober) een nieuwe baas voor Radja zijn 
reu van bijna 7 jaar. Of wij hem konden helpen. 
Natuurlijk! 
 
Nadat de aanmelding binnen was hebben wij de 
gegevens naast de mensen die zich bij ons als zoekende 

hebben aangemeld gelegd. Radja is een makkelijke 
hond die alleen NIET met katten kan. Daarom vielen er 
al een heel aantal adressen af.  Voor zijn baas sprong er 
1 adres uit. Deze mensen waren ook op slag verliefd op 
de foto van Radja. 
 

http://www.labotex.nl/
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Echter was er 1 probleem. Zij waren nog met vakantie en Radja moest echt voor 8 
oktober weg. Anders zou de baas Radja naar een asiel brengen. 
 
Wat nu? Hij moest voor 8 oktober verhuizen. Gelukkig zijn wij niet voor 1 gat te 

vangen en hebben we een oplossing gevonden! Onze geweldige vrijwilligers Leo en 
Fora hebben Radja vrijdag 7 oktober uit België gehaald en vervolgens naar het 
pension van Adrienne in Hank gebracht. 
Daar verblijft hij tegen gereduceerd tarief tot de nieuwe baasjes terug zijn van hun 
vakantie. 
 
Het afscheid was hartverscheurend. Maar wel bewonderenswaardig dat ze voor zijn 

welzijn hebben gekozen. 
Radja heeft zich keurig gedragen tijdens de reis en volgens Leo is het een schat. 
Zoals op de foto te zien is zat hij voorin en heeft hij een hele korte coupe.  
Radja heeft ook al vriendschap gesloten met 1 van de honden in het pension. Het 

gaat dus goed met hem en dat is voor de oude baasjes een hele troost. 

 
Op 19 oktober hebben de potentiele nieuwe baasjes Radja meegenomen. Helaas 
vonden zij Radja wat te groot en te sterk voor hen en hebben hem de volgende 
dag weer terug naar het pension gebracht. 
 

Radja verblijft momenteel nog in het pension waar hij het heel goed doet. Hij is wat te zwaar, daar wordt aangewerkt. 
Heeft u belangstelling voor Radja? http://www.bouviersupporters.nl/radja.html  Meld dat dan bij ons.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.bouviersupporters.nl/radja.html
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Het verhaal van Lord Jupp 

 
Lord is een lieve hond van ruim 5 jaar oud. Hij heeft in zijn leven behoorlijk veel pech gehad 
en is hierdoor wat onzeker naar mensen. In de kennel gromt en blaft hij enorm, maar is hij er 
eenmaal uit dan kruipt hij langzamerhand uit zijn schulp. Lord loopt prima mee aan de lijn 

totdat er auto's, fietsers of andere onverwachte dingen voorbij komen. Hij raakt dan in paniek 
en wil achter ze aan.  
Wanneer wij een Bouvier op een website van een asiel zien, nemen we altijd contact op met 
het desbetreffende asiel voor meer informatie. Zo ook een aantal keren voor Lord.  
 
Mascha en Bert zijn bij hem wezen kijken en vonden dat hij absoluut een kans verdiende.  
Na veel brainstormen, bellen, WhatsAppen en een oproep op Facebook hebben we een 
oplossing gevonden. In samenwerking met IG in Duitsland hebben we een rustige plek voor 
hem gevonden waar hij eerst helemaal tot rust kan komen. Op 5 februari hebben Bert en 
Jantina hem naar Duitsland gebracht. 
 
 

Jupp is verhuisd naar een andere, meer huiselijkere, opvang.  
 
Jupp wilde afgelopen weekend  voor de eerste keer bezoeker NIET op eten! 
Na een korte tijd speelde hij met de mensen en zijn bal.  
De muilkorf, draagt hij alleen het eerste kwartier  bij bezoekers. De muilkorf is speciaal voor bouviers. Hij kan ermee 

drinken, eten en hijgen 
Jupp voelt zich helemaal thuis in de opvang. Ook de mevrouw van de opvang is weg van Jupp. 
 Hij is heel zelfverzekerd en zeer volgzaam. 
Volgzaam in zowel positieve als negatieve zin en dat vereist een goede aanpak van de nieuwe eigenaren. 
In de verkeerde handen is hij  onvoorspelbaar! 
Onvoorspelbaar is hij alleen als je de trigger voor negatief gedrag niet kent en hem niet kan ‘ lezen’. 
Wanneer je dit onder de knie hebt, kunt je het negatieve voorkomen door hem  de kans niet te geven  Met één of twee 

commando’s / acties / signaalwoorden kan je hem onmiddellijk laten te stoppen. 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u meer weten of kennismaken met Jupp? Neem dan contact met ons op. www.bouviersupporters.nl/jupp.html 

http://www.bouviersupporters.nl/jupp.html
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Het verhaal van Atos  
 
Atos stond in december 2015 op marktplaats. Wij hebben de toenmalige 
baas gebeld. Pittige hond, geschikt als erfhond. Verder is ons toen niets 
verteld. Nadat Atos bij ons was aangemeld hebben we een 

belangstellende benaderd. Hij had al een teefje en was erg 
geïnteresseerd. Na telefonisch contact heeft hij Atos bezocht en 
meegenomen.  
 
We dachten dat we een goed thuis voor hem hadden gevonden waar hij, 
met de juiste gebruiksaanwijzing, gelukkig kon worden. De berichten 
waren ook heel goed. Meneer liet hem in zijn waarde. Heeft nooit een 
harde hand gebruikt en kon heel goed met hem overweg. Jammer genoeg 
is er, door een inschattingsfout van het vrouwtje, een bijtincident 
geweest. Atos gromde nog al veel. De vrouw was bang voor Atos en 
probeerde hem met lekkers te paaien. Ondanks dat  dit door meneer altijd 
afgeraden is. 
Doordat mevrouw, terwijl Atos aan het eten was, een tas bij Atos weg 
wilde pakken heeft hij haar behoorlijk hard gebeten. Mevrouw werd nu 
helemaal bang en wilde Atos niet meer houden.  
Via via hadden we een ander adres gevonden voor hem, maar na 1 dag is besloten dat Atos daar weer weg moest. Deze persoon wilde 
namelijk gelijk testen hoe erg het met de bezitsdrang van Atos was en dat liep totaal fout af. Atos werd dus weer teruggebracht naar 
zijn vorige baas. Mevrouw heeft toen de hond op marktplaats gezet en wij zijn ook op zoek gegaan naar een nieuw adres. Geen 
makkelijke opgave.  
 
Opeens kwam er vrijdagavond 15 april 2016 een telefoontje van meneer dat Atos die zaterdag van zijn vrouw in moest slapen. Hij 
wilde Atos heel graag houden en vrouwtje wilde Atos in laten slapen . Over een dilemma gesproken. En nu? 
Samen met hem en de IG is besloten dat Atos, net als Lord Jupp naar de opvang in Duitsland zou gaan. Zaterdag 16 april  heeft de 
baas de lange, drie uur durende reis gemaakt om Atos naar Duitsland te brengen. 
 

Atos verblijft al weer een aantal maanden in de opvang. 
 

Atos is aanhankelijker geworden. Vindt aaien en kroelen nu heerlijk. 

Hij was nooit echt agressief maar waarschuwde wel als hij dacht dat 
iets hem wel eens zeer kon gaan doen, dit had te maken met 
negatieve ervaringen uit het verleden. Hij zal dit wellicht nog wel 
houden, kan alleen veranderen als er een enorme sterke 
vertrouwensband is. Hier in de opvang gaat dit al zeer goed maar bij 
elke nieuwe persoon moet je dit weer opbouwen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Er is een aanmelding voor Atos gekomen die er veel belovend uitziet. Er volgt nog een bezoek aan hun en van hun aan 
Atos. Via onze website zullen wij u op de hoogte houden. 
 
http://www.bouviersupporters.nl/atos.html 

 

http://www.bouviersupporters.nl/atos.html
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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 

 

Florix (Floris) 
 
Floris is een Bouvier des Flandres kerel van bijna 11 jaar 
oud toen hij in juli 2015 in het asiel terecht kwam, omdat 
zijn eigenaar overleden is. 

 
 
Op 17 september ontvingen wij een mail: 

 
“Graag wil ik jullie het volgende vertellen. 
 
Afgelopen week heb ik, op haar verzoek en via asiel , 
contact gehad met de eerste eigenaresse van Florix.  
 
Voor alle partijen goed geweest. Zij kan een " 

hoofdstuk afsluiten" in de overtuiging dat Florix een 
goede mand heeft getroffen en een blije en tevreden 
boef is. 
 
Wij weten nu zijn achtergrond en geschiedenis en zijn 
heel blij duidelijkheid te hebben over zijn leeftijd. Hij 
is van februari 2012 en dus pas ruim 4 jaar en geen 

12!  

Wij vonden hem wel heel jong in zijn doen en laten, 
maar nu dus zekerheid. 
 
Ik ben heel blij dat het asiel, tegen hun beleid in, mij 
het telefoonnummer van de vorige eigenaresse 

hebben gegeven en haar wens tot contact mij door te 
geven.” 

 
Lyta ( Babs) 

Onze herplaatser Lyta eerst Babs uit België. 
Zij kwam graatmager en niet gesocialiseerd bij ons met enorme rugzak.  Bang voor 
mannen, auto’s fietsen echt voor alles. 
 
 Ze is nu bijna 2 en half jaar bij ons en zo veranderd. 

Ontzettend knuffelig en lief voor ons en de kleinkinderen, maar vreemden vindt ze niks 
en bewaakt ons dus ook goed. Als het donker is wil ze niet graag naar buiten en blijft aan 
je been lopen. Dan is er de angst van vroeger haar trauma. 
 
Ook aan de riem is en blijft moeilijk. Wat we ook doen. Ze vindt het niks, maar los lopen 
gaat goed zolang er geen andere hond in haar buurt komt.  

Met de rest van onze roedel gaat prima en wij vinden dit ok. 
 
Zij is mijn grootste schat, want geloof het of niet, zij ontdekte mijn borstkanker. Waar ik 
haar eeuwig voor dank. Onze band is zo sterk en dat blijft. 
 
Nooit een moment spijt gehad dat ze bij ons kwam. Ze is zo gelukkig geworden en dat 
wordt elke dag meer en meer.  
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Rinus ( Guus) 
 
Wanneer er een bouvier wordt aangeboden op marktplaats 
bieden wij vaak aan om kosteloos te helpen bij de 
bemiddeling. 
Zo ook op zondag 9 oktober jongstleden. De advertentie 
luidde: Mooie bouvier van anderhalf jaar oud. In de 
omschrijving werd vermeld dat hij mooi was, graag buiten 

was maar ook bij de baas wilde zijn. En veel beweging 
nodig had. Op het oog een lieve hond die wegens 
omstandigheden aan werd geboden. 
Dit kregen we terug op onze mail: 
 

Bedankt voor de hulp die jullie bieden.  
Gisteren is de situatie veranderd 
Onze hond wou gaan bijten 
Op kinderen zo uit het niets 
was aan het lopen met de hond 
we hebben besloten . 
Om hem in te laten slapen. 
nogmaals bedankt. 
 
Opeens gingen bij ons alle alarmbellen rinkelen. Wat is er gebeurd? Wat was de aanleiding? Gaat hier 

überhaupt een dierenarts in mee? Enzovoort. We hebben er gelijk weer een mail achteraan gestuurd om 
alsnog onze hulp aan te bieden en te voorkomen dat een gezonde, jonge puberhond geëuthanaseerd zou 
worden. 
 

Gelukkig kwam er een reactie terug en gingen de baasjes akkoord met onze hulp. 
We moesten wel voor 15.00 uur een oplossing hebben, omdat de afspraak bij de dierenarts al gemaakt was. Onze 
hondengedragsdeskundige en kynoloog Bert en Mascha zijn daarom diezelfde dag nog Rinus gaan halen (om 18.00 

vertrokken en om 23.00 weer thuis).  
 
Ze werden uitgebreid en ietwat opdringerig besnuffeld en waren beiden wat terughoudend ten opzichte van de hond. Er 
waren wat gemixte signalen. Met de familie is er uitgebreid gesproken. 
In huis blijkt hij een schat te zijn voor mens, kind en dier, maar buiten is hij volgens de 
baasjes onhandelbaar! Kan niet los, luistert niet en wil andere honden aanvallen. De druppel 
was dat Guus die dag een kind wilde aanvallen. Waar komt dit gedrag vandaan is dan de 

vraag.  
 
Het werd duidelijk dat, hoe goed bedoeld ook, de baasjes niet tegen Guus waren 
opgewassen. En als gevolg daarvan zijn er toch wel wat extreme middelen ingezet. Er zit een 
plek om de hals van Guus. Het haar is rondom een stuk korter. Conclusie: de hond heeft niet 

de goede sturing gehad en is zijn gevoel voor eigenwaarde kwijt. 

 
Guus heeft rust nodig. In het pension waar we hem, op onze kosten, hebben ondergebracht 
krijgt hij dat gelukkig ook. Niks moet en alles mag. De eerste paar dagen was hij erg 
terughoudend en gromde wat als hij zich in een hoekje gedrukt voelde. Gelukkig at en dronk 
hij goed. Wanneer men hem wilde aanlijnen vond hij dat ook niet prettig. Gelukkig liep hij 
braaf los mee naar de buitenkennel. Er hoefde niks wat hij niet wilde. Daardoor kwam er 
langzaam rust in.  

 
Eerst bleef hij op ruime afstand van je en ijsbeerde door het speelveld. Heel af en toe kwam hij snuffelen of nam wat 
lekkers aan, om vervolgens heel hard weg te rennen. 
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Vrijdag 14 oktober ging de knop om. Mascha had haar hond Mila meegenomen om Guus wat uit zijn schulp te halen en 
ja hoor! Hij kwam helemaal los. Hij wilde spelen (ietwat onstuimig, maar daar is hij puber voor), nam lekkers aan, wilde 
aangehaald en gaf een poot! En als een echte boef met zijn volle gewicht tegen je aanhangen om gekriebeld te worden. 
Zoals Bert al aangaf kan het twee kanten opgaan met hem. Of hij is dusdanig verpest dat hij niet te vertrouwen blijkt en 
te (angst) agressief is, of hij draait als een blad aan de boom om en gaat voor je door het vuur. We neigen nu naar 
optie 2. 

Zoals vaker bij ons, een nieuwe start een nieuwe naam, dus Guus heet vanaf nu Rinus. 
Mascha blijft 3 keer per week naar hem toe gaan en ook Bert gaat regelmatig bij hem kijken 
 
Er waren een aantal belangstellenden voor Rinus, zo ook een echtpaar in G. waar 

we al eerder een bouvier hebben geplaatst. Dat leek ideaal, een leuk maatje voor 
hem. Mascha heeft Rinus en Mila (voor het gezelschap) in de auto gedaan en heeft 

de reis naar G. ondernomen. Ook Jantina kwam daar naartoe om ondersteuning te 
bieden en Rinus te bewonderen. De honden hebben zich keurig gedragen in de 
auto en ook bij de familie.  
 
Eerst even kennisgemaakt zonder hun hond en hij was heel open en vriendelijk. 

Later met z’n allen naar buiten om de boef te ontmoeten. Helaas had zij toch een 
trauma opgelopen door een recent bijtincident en haar verleden, waardoor ze erg 
bang was voor Rinus.  
 
Hij gedroeg zich trouwens voorbeeldig ten opzichte van haar, een echte 
gentleman. Voor de mensen was het gedrag van hun eigen hond echt een reden 
om af te zien van een maatje (volgens iedereen een verstandig besluit) dus 

Mascha heeft Rinus (en uiteraard Mila ook) weer mee terug genomen.  
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Het was ondertussen wel duidelijk dat hij heel ongelukkig werd in de 
kennel bij het opvangadres, dus ze heeft besloten hem te introduceren 
bij haar eigen roedel tot er weer een afspraak werd gemaakt met 

potentiële nieuwe baasjes. Dat ging gelukkig geweldig, dus heeft hij 
daar ook nog 2 nachtjes gelogeerd.  
 
Zo konden we ook mooi zien hoe hij zich in huis en daarbuiten 
gedraagt. Af en toe behoorlijk blaffen tegen onbekende dingen en 
mensen, maar uit onzekerheid en zeker niet uit agressie. Het allerliefst 
ligt hij met z’n 35 kilo op schoot! Lekkere knuffelbeer.  

 
Rinus heeft ondertussen een heel ander uiterlijk gekregen. Zijn haar 
was behoorlijk vervilt, dus Mascha heeft de tondeuse erop gezet, 
knappe vent hoor! Hij vond het trouwens heerlijk, zo’n korte coupe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 22 oktober is er een gezin uit F. gekomen om te kijken of er een klik met hem was. Bouvierervaren mensen 
die in augustus afscheid hebben moeten nemen van hun vorige bouvier. Ze hebben zelf geen andere hond, maar wel 
veel honden in de buurt van vrienden en familie waar hij regelmatig mee kan ravotten. Op papier was de klik er en in 
het echt helemaal!  
 
Hij is zaterdag gelijk meegegaan naar F. en het gaat heel goed met hem. Er worden lange wandelingen met hem 

gemaakt, ze hebben een prachtig nieuw tuig gekocht voor hem gekocht omdat hij toch nog steeds gevoelig in zijn nek 
is, hij mocht allemaal lekkere dingen uitzoeken bij de dierenwinkel en hij is vanaf nu goed zichtbaar in het donker. De 
vent laat zich lekker verwennen en wat is het hem gegund! 
 
Wordt vervolgd.” 
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Iris en Bilay 

 
Na het inslapen van onze Engelse Bulldog Megan, Bilay’s vriendin gingen 
wij op zoek naar  een nieuw maatje.  
 

Aangezien Bilay ook een herplaatser is hebben wij weer contact gezocht 
met Bouviersupporters. Al vrij snel werd ons gevraagd een voorcontrole 
te doen bij een bouvierkennel die wilde gaan stoppen.  
Zo gezegd zo gedaan, zijn we daar op 13 mei wezen kijken… Want wie 
weet zat er een nieuw maatje voor ons tussen! Bilay mee in de auto 
zodat we zeker wisten of er een klik was met één van de teven.  
 

Tussen Iris en Bilay was het geen liefde op het eerste gezicht, maar ze 
vonden elkaar wel aardig. De volgende dag zijn we terug gegaan en 
hebben we Iris aan het begin van de dag meegenomen.  
Iris heeft altijd in een kennel geleefd, maar heeft zich heel goed 
aangepast aan het huishonden leven. Ze is van begin af aan zindelijk en 
luistert goed. Iris is een hele lieve, aanhankelijke dame die eerst tegen 

vreemden wel afstandelijk en terughoudend kan zijn.  
 
We zijn na een week met de honden op bezoek geweest bij Johan en 
Mascha waar we heel hartelijk zijn ontvangen. Iris ging goed om met de 
honden van Mascha, wat we erg fijn vonden! Bilay daar in tegen had het 
erg druk met plantjes van Mascha…. Hij vond het nodig om ze allemaal 
van vocht te voorzien….. Nogmaals onze excuses, ook namens Bilay. 

 

 
 

 
 
Inmiddels zijn beide honden helemaal weg van mekaar. Waar de één 
is, is de ander. Iris kent al een aantal basis commando’s en tijdens het 

wandelen loopt ze gewoon los en luistert ze goed. Ze heeft onze 
harten gestolen. Bij K. was de klik er direct. Bij mij heeft het even 
geduurd, maar ik ben stapel gek op haar en zou haar voor geen goud 
meer willen missen. Het voelt alsof ze hier altijd al is geweest. 
 
Mascha haar voorspelling kwam uit: ‘Voor de proeftijd voorbij is, heb 

jij haar ook in je hart gesloten.’ 
 
Bedankt Bouviersupporters voor deze kans die jullie ons gegund 

hebben. We zijn jullie erg dankbaar. 
 

Groetjes, K. en M. D. 
 

En een dikke lebber van Iris en Bilay 
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Chico 
Chico is op 24 april 2016 verhuisd. 
 

Halloooo! Chico hier... Ik wil jullie graag vertellen hoe mijn vakantie in 
Oostenrijk was! 
 
Ik dacht al dat er iets ging gebeuren, want mijn vrouwtje ging ineens 
koffers inpakken (??) en baasje werd een beetje nerveus want 'vrouwtje wil 
altijd teveel meenemen', zei hij tegen mij, hahaha!  
Toen maakten ze me ineens midden in de nacht wakker, drie uur was het! 

Maar als ze 'auto' zeggen ben ik er hoor! Maakt niet uit hoe vroeg of hoe 
laat het is.  
We gingen een heel eind rijden en toen kwamen we aan in Neurenberg, 
daar zijn we een dag gebleven: heel erg mooi en ook mooie wandelingen 
gemaakt.  

Er waren trouwens ook Japanners daar in het hotel, ik kon niet verstaan 

wat ze zeiden, maar het klonk wel enthousiast en ze hebben ook foto's van 
me gemaakt! De volgende dag gingen we verder naar Oostenrijk, nou ik 
heb nog nooit zulke hoge bulten gezien, dat was echt heel mooi!!  
Baasje en vrouwtje hebben me overal mee naar toe genomen, we zijn ook 
nog een dag naar Innsbruck geweest. Als we uit eten gingen kreeg ik altijd 
gelijk een bak water en iedereen wilde me altijd aaien, ik had op een 
gegeven moment zoiets van: 'nee, niet weer...' (grapje).  

Toen we de Zillertaler Hochstrasse-route gereden hebben, heb ik boven op 
de berg een murmeltier gezien! Baasje en vrouwtje moeten er nu nog 
steeds om lachen, maar ík weet zeker dat ik er één gezien heb! Ik stond 
met mijn pootjes op de hoedenplank om hem zo goed mogelijk te kunnen 
bekijken! 
 In ons appartement was trouwens een mooi balkon waar ik graag mocht 
liggen, ja die gezonde berglucht doet wat met je, hoor!  

Kortom: ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt en ik heb een hele 
mooie vakantie gehad! Toen we weer thuis waren moest ik echt weer even 
wennen, maar volgend jaar gaan we weer hebben ze me al verteld!  
Hartelijke groetjes van Chico. 
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Tjabo 

 
Tjabo een weekendje uit naar Ameland , wat heeft hij genoten. Allereerst de overtocht wat een mensen en wat deed hij 
het goed. Overal mee naar toe. Heerlijk gefietst gewandeld en lekker van de zon genoten. 
Tjabo geniet als hij maar mee mag , het was een geweldig weekend.  

Tjabo is nu 4 jaar en ruim 1 1/2 jaar bij ons als herplaatser 
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Nikan (Moker) 
 
Om te beginnen, wat zijn we jullie dankbaar! Wat hebben jullie ons blij gemaakt met Nikan (voorheen Moker) En 
ontzettend lief van zijn baasjes, dat ze hem een nieuw leven hebben gegund.  
Hij is zo lief en eerlijk! We zijn echt super trots op hem zoals hij het doet. Hij is inmiddels naar een echte 
bouviertrimmer geweest en deze heeft hem nog mooier gemaakt dan hij al was.  
 
Wij gaan met hem op training en dat vindt hij ontzettend leuk (vooral de beloning. Hij leert ontzettend snel! Maar 

wandelen in het bos is bij hem favoriet, zeker als we dan een lekker groot veld tegen komen waar hij kan rennen en 
rollen.  
  
Nogmaals bedankt voor alles! 
Met vriendelijke groet, S. & D. van der B. 
 

 
 
Nikan heeft een nieuw favoriet plekje, van daaruit kan hij alles overzien. Hij doet 

het zo goed! Kan prima alleen zijn als we werken en vanaf onze thuiskomst is hij 

de koning.  
 
We wandelen iedere avond met hem en het is heerlijk. Vorige week hebben we 
gewandeld samen met de twee bouviers van mijn zwager. Ook dat ging heel goed, 
ondanks dat hij het niet gewend lijkt om vrij met andere honden te spelen. 
 

Nikan is zeer slim. Pikt alle training makkelijk op. Boven verwachting. 
Ook leert hij de twist en de turn en vindt het leuk om met ons bezig te zijn. Ons 
leven is nog mooier geworden met hem erbij! 
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Rambo 
 
Weet u nog van oma Rambo?  
In april 2014 ontvingen wij een hulpvraag voor  de 12- jarige Rambo. 
De eigenaresse wilde haar in laten slapen, omdat zij net weduwe was en 
moest verhuizen. Het asiel wilde Rambo niet hebben vanwege de leeftijd. 
De dierenarts vond de hond nog veel te vitaal om in te laten slapen. Ze 

verbleef in een pension om nog wat speling te hebben. Na het verspreiden 
van een mail kon Rambo verhuizen. Lange tijd ging het heel goed, maar 
de oude dame begint nu toch wat te sukkelen. 
 
September / oktober 2016 
 
20 september:  Rambo heeft grote vettumor erbij gekregen ter hoogte 

van de schouder. Is wel glad en rond. We houden elke dag in de gaten 
voor de grootte en gladheid. Zit in de huid. Volgens de dierenarts is het goedaardig. Rambo heeft er gelukkig geen last 
van. Ze is nog steeds een blije en tevreden boef. Ik hoop dat alles ok blijft.. Ze doet ‘ t nog steeds keigoed en is 
gewoonweg niet weg te denken uit ons leven.  
 
27 september:  Rambo is futloos . Wil niet opstaan. Wil ook haar kaasje niet. Dierenarts zegt even aankijken. Maak me 

zorgen. 
Gisteren was er nog niets aan de hand. Vanmorgen viel het op dat ze haar ochtend knuffel niet kwam halen. Heeft wel 
geplast. Is met moeite tuin in gelopen met veel aansporing van mij. 
Ze drinkt wel...vanmorgen ook goede en flinke ontlasting.  Eten wilde ze niet. Zojuist met auto mee naar het bos 
genomen. In en uit de auto tillen...Heeft vijftig meter gelopen en is toen gaan liggen.  Heb ze terug naar huis gebracht 
en ze ligt nu hier bij me.  Ga zo een afspraak met dierenarts maken voor vanmiddag. 
 

Terug van de dierenarts:  

Rambo heeft koorts. Volgens de dierenarts een ontsteking. Verder uitval in de achterpoten..kwam vanuit de rug. De 
dierenarts weet niet wat ze nu precies heeft. Rambo heeft injecties gekregen oa antibiotica. Wilde Rambo vannacht daar 
houden. Heb Rambo toch mee naar huis genomen omdat hier haar vertrouwde omgeving is 
 
28 september:  Rustige nacht gehad. Ik heb bij 
Rambo geslapen. Heeft niet veel bewogen of gaan 

verliggen.  Zojuist is ze gaan plassen. Zakt goed 
door de achterpoten met plassen. Achter is ze nu 
erg zwak. Kan niet zelfstandig overeind. Als ik 
haar help dan lukt het en loopt ze naar tuin. Ze is 
erg aanhankelijk. Meer dan voorheen heb ik het 
idee. Nu ligt ze naast me. Gisteren afgesproken de 

nacht te bekijken en bellen met de dierenarts. 
Vanavond gaan weer we daar weer naar toe.  Ik 
heb het idee dat er een kleine vooruitgang in zit. 

De dierenarts had geen goede prognose. 
Ik kan ze niet missen 
 
29 september:  Gisteren bij de dierenarts. 

Temperatuur 39.1.  Koorts gezakt. Weten nog 
steeds niet wat ze heeft. Is iets beter. We hebben 
metaal gekregen. Zaterdag de dierenarts weer 
contacteren. Ze eet af en toe klein stukje vlees.  
We wachten af. 
 
30 september: Rambo is mee geweest. Loopt klein stukje en staat van zelf op. Alleen wil ze nog niet eten 

 
3 oktober:  Met Rambo gaat het veel beter, is weer meer happy, eet weer wat, wandelen is er niet echt meer bij maar 
dat hoeft ook niet voor dat ouwetje. 
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Charlie 
 

Even kleine update over onze situatie.  Na 
onze vakantie had Charlie een enorme 
terugval met zijn verlatingsangst. Mijn 
moeder was voornemens om te verhuizen 
naar een bejaardenhuis. Ik heb besloten 

om mijn moeder bij ons in huis op te 
nemen en daarnaast minder te gaan 
werken. Ik heb dus nu tijd voor familie 
zorg! 
 
Charlie is dan niet meer alleen en ik ben 
er zeker van dat mijn moeder goed wordt 

verzorgd. Bovendien heb ik meer dan 30 
jaar fulltime gewerkt en kan het dus wat 
rustiger aan doen.  Al met al dus heel 
veel veranderingen, we moeten onze weg 
er nog een beetje in vinden en nog een 
aantal zaken regelen.   

Het gaat ons en Charlie heel goed!  
 
Mijn paard heb ik met pijn in m'n hart op 
31 juli kunnen herplaatsen, maar die 
heeft een heel fijn plekje gevonden en er 
wordt prima voor gezorgd. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Amber en Woody 
 
Kort nadat Amber bij hun is komen wonen moest hun bazin al verhuizen naar een verpleeghuis. Een paar weken geleden werd ook hun 
baas ziek. Door buren en vrijwilligers van de buurtzorg werden de honden uitgelaten. Was er eerst nog de hoop dat het baasje weer 
beter zou worden, nu ging het alleen maar slechter en moest hij opgenomen worden. 
 
Na heel intensief contact met diverse instanties, familie en buren is het lot van Amber en Woody bezegeld. Amber en Woody zouden 
tijdelijk naar het echtpaar, die hun beiden al uitliet in de laatste periode, gaan. Als de baas weer zover zou herstellen dat hij weer voor 
hen zou kunnen zorgen zouden ze weer naar hem gaan. Echter kort na de opname is hij overleden. 
Op verzoek van hun bazin blijven Woody en Amber bij het echtpaar.  
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Berichtje van 16 september 2016: 
 

“Bijgaand 2 foto's van gisteren. Volgens mij hebben Woody en Amber hun draai hier wel gevonden. 
We lopen met Woody meerdere keren per dag 10-15 min. Dan heeft hij het meestal wel gehad.  
Minstens een keer per dag gaan we nog apart met Amber, omdat zij wat meer energie heeft. Ze mag hier in het  bos los 
lopen en dat is helemaal feest. Vooral achter de bal aan rennen en zwemmen 
Ze staan allebei sowieso te springen van plezier als je 's morgens naar beneden komt of als ze naar buiten mogen. 
 
We hopen van harte dat ze het nog een tijdje volhouden hier, het is wel ineens een stuk drukker in huis maar wel erg 

gezellig.” 

 

 
14 oktober  
 
Het gaat heel goed met Woody en Amber: het zijn twee blije honden 
waar we veel plezier aan beleven. Alleen zijn we gistermiddag even 
met Woody bij de dierenarts  geweest. Hij had sinds een paar dagen 
een plek op zijn rechterheup, waar hij af en toe flink zijn tanden 

inzette. De dierenarts heeft zijn anaalklieren uitgedrukt en we hebben 
een zalf gekregen om de plek mee in te smeren. En Woody heeft nu 
een lampenkap, zodat hij niet meer aan de plek kan komen. We 
denken dat het hiermee weer goed komt. Over een dag of tien gaan we 
terug voor controle. 
 
De dierenarts heeft trouwens gezegd dat de vetbult onder zijn borst 

wel erg groot is maar, als Woody er verder geen last van heeft, er niets 
aan gedaan kan worden (behalve operatief dan, wat we gezien zijn 
leeftijd liever niet doen). Omdat de bult zo groot en zwaar is, bind ik er 
een sjaal om heen als we gaan wandelen, ander bungelt hij zo heen en 
weer. Klinkt stom, maar Woody vindt het helemaal goed. 

 
 

Amber                                                                                             Woody 
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Timo 
 
Berichtje: 
 
“Wij hebben een hond die lacht. Lijkt levensgevaarlijk, maar het is een watje. Ons ochtend ritueel…..Ohhhh 
grootmoeder wat heeft u grote tanden…..” 
 

    
 

 

Banjer 
 
Enige tijd geleden werden we gebeld door een mevrouw die bij haar in de buurt bij 

een nestje bouvierpups was wezen kijken. De man had nog een aantal reutjes waar 
hij nog geen baas voor gevonden had. Wij hebben toe onze hulp aangeboden. 
Echter heeft hij daar geen gebruik van gemaakt.  
Zaterdag 8 oktober belde ze weer. Ze had een paar weken geleden een 
overgebleven pup opgehaald. Het ging goed met het broertje van haar pup, maar 
omdat ze zelf, naast het broertje, nog 11 honden heeft kon ze hem niet houden en 
wilde Banjer graag aanmelden voor herplaatsing.  

 
Banjer was inmiddels volledig gevaccineerd, ontwormd en zindelijk. Nadat zijn 
aanmelding binnen was hebben hem naast de mensen die zich bij ons aangemeld 

hebben als zoekende gelegd. Daar kwam één adres als beste uit de bus. Ook deze 
man was gelijk verliefd op de foto’s van Banjer. Er werd een afspraak gemaakt voor 
maandag 17 oktober en zoals verwacht is Banjer meegegaan. 

 
De mevrouw die Banjer heeft opgevangen is blij voor Banjer. Zijn nieuwe baas is 
een leuke, lieve man melde ze ons. Ze heeft hem allerlei instructie mee gegeven en 
borstel- en kamles. Ze hebben afgesproken contact te houden. 
 
 

Ook zijn nieuwe baas is blij met Banjer. Het eerste bericht: 

" Banjer heeft de terugreis goed doorstaan. Het is een super leuke hond. Een echte bouvier. Hij kijkt eerst de kat uit de 
boom. Heeft al kennisgemaakt met mijn familieleden. Die wonen op een kwartiertje wandelen bij ons vandaan" 
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Op onze Facebookpagina heeft meneer een heel lief bericht gezet: 
 

Na een rit van 2 uur is Banjer vanuit het pittoreske W. in Zeeland 
aangekomen in W. . Het was het eerste uurtje hier even wennen maar 
hij loopt na dat uurtje al de hele avond achter me aan , het is werkelijk 
een schat van een hond . 
 
Daarom wil ik Jantina en Marian van Bouviersupport meer dan bedanken 
voor hun vakkundige en liefdevolle inzet om al die Bouviers weer aan 

een nieuw maar vooral ook passend huis te helpen . 
 
En niet te vergeten  A. G. die Banjer de afgelopen 3 maanden zo 
geweldig heeft opgevangen  

 
Hartelijk dank allemaal , ook namens Banjer ! 

 
 
 
 
 
 

Nero 
 
Op twee oktober verscheen de 11 maanden jonge bouvierreu Nero op de site van een asiel.  

 
“We stellen u met liefde voor aan Nero, een pracht van een 

bouvier puber van 11 maanden jong. 

We leren Nero hier kennen als een blij ei, een zeer actieve, 
energieke, sterke jongen met een zeer fijn en eerlijk 
karakter. 
Nero leefde samen met een mevrouw, twee jonge tieners en 
een klein hondenmaatje. Dit ging perfect. Hij moest echter 
weg toen hij in zijn spel wat lomp/ hard werd naar (gillende!) 

tieners. Het ging hier dan niet eens om zijn 'eigen' roedel/ 
tieners, maar voor hem onbekende tieners op straat die met 
hem 'speelden'. 
Wij vinden Nero een topper! Een fantastische hond voor 
Bouvier liefhebbers met een prima c.v.. Een echt top maatje, 
wanneer hij zijn (energieke) ei kwijt kan en zijn prachtige, 

stoere, maar ook lieve en best zachtaardige karakter op 
waarde wordt geschat!” 

 

De volgende dag was hij al geplaatst. 
Echter op 9 oktober was hij weer terug in het asiel: 
 
“Nero is helaas na een week alweer retour gekomen. In het kader van beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, 

hebben zijn kortstondige eigenaren besloten hem terug te brengen, omdat ze denken dat Nero, ondanks hun bouvier 
ervaring, een maatje 'te groot' is. Binnenhuis ging het super, buitenshuis is hij nieuwsgierig, sterk en soms reactief, 
echter zeer goed train-baar, gaven zij aan en ook wij zagen en zien dit. “ 
 
Zaterdag 15 oktober was hij weer geplaatst. ’s Middags kregen wij een  filmpje van de baasjes van Storm waarop Storm 
en Nero kennismaken.  Storm is via Stichting Bouviersupporters herplaatst. Nero woont nu bij kennissen van hen. De 
baasjes van Storm hadden Nero bij ons op de website en Facebook gezien en hebben hen getipt. Deze mensen hebben 

altijd “ tweedehands boeven”gehad.  Ze wonen dus dicht bij het bos om flinke wandelingen te maken, zodat Nero zijn 
energie kwijt kan. 
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En van zijn nieuwe baas kregen we dit bericht: 
 
“Hallo , 
Zaterdag hebben we Nero opgehaald in Almelo en het is 

inderdaad wel een apparaat! 
Binnenshuis is het werkelijk een schat, ontzettend lief. 
Buitenshuis heeft ie de sterke neiging om te happen naar 
voorbij rijdende auto’s en fietsen,door hem verbaal te 
vermanen laat hij dit corrigeren en bij vooraf waarschuwen 
beperkt zijn reactie wat het vertrouwen geeft dat dit gedrag 
zich tzt zal laten afleren. 

Verder is zijn gedrag naar andere honden onvoorspelbaar en 
heeft ie al een chowchow willen aanvallen.  
 
Voor a.s.donderdag staat er een afspraak bij de trimsalon 

want de onderlaag van zijn beharing is sterk aan,t vervilten 
en had al veel eerder gemoeten .ik ben benieuwd hoe hij er 

onder vandaan komt en omdat hij erg aan mij hangt en zo 
kort na zijn komst hier al geknipt gaat worden blijf ik erbij 
want hij vertoont enige sporen van ,,verlatingsangst,,wat 
niet zo gek is gezien zijn ervaring.  
 
Ik begrijp wel dat deze jongeman (te)veel gevergd heeft van zijn vorige baas, want ook ik heb met mijn ruim 100kg 
behoorlijk werk hem in toom te houden. Nero is mijn 4e bouvier in zo,n 30jr, de 1e en de 2e heb ik als pup gekregen en 

de 3e kwam op +/_3jarige leeftijd vanuit de Dierenborgh te Velp bij me en was een kwaaie rakker in het begin. Ook zijn 
gedrag hebben we met veel liefde en geduld weten te veranderen naar een acceptabel niveau. 
 
Vriendelijke groet, R. H. 
 

Shester 
 
In Januari 2010 zat Shester zat in het asiel in België 
Al gauw meldde zich een echtpaar dat verliefd was geworden op de beschrijving van Shester en hebben 
hem opgehaald. Hij  bleek nog al wat ongewenst gedrag te hebben … maar over het algemeen vond het 
echtpaar Shester wel de moeite waard. 

 
Inmiddels zijn we 6 jaar verder en woont Shester met zijn bazen al weer drie jaar definitief  
in Hongarije. 

 
Wij kregen dit bericht: 
 
“ Shester heeft helemaal zijn plekje gevonden. Hij bewaakt het hele terrein en heeft het 
prima naar zijn zin.  
Hij wordt nu wel oud. Hij is een beetje doof en soms doen zijn achterpoten het niet goed.  
Maar als er vreemden aan het hek staan laat hij zich nog prima gelden. Die durven niet 

zonder begeleiding naar binnen. Terwijl hij eigenlijk een hele rustige lieverd is geworden.  
We denken nog wel eens terug aan hoe hij was.  
 
We waren gisteren bij de dierenarts en dan loopt hij dus gewoon aan zijn riem mee naar binnen zonder problemen. En 
hij vindt het heerlijk om in de auto te zitten.  Wat een wereld van verschil.  
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar na zes jaar kunnen wij zeggen dat wij een heerlijke hond hebben. We 

hopen dat hij nog een poosje meegaat.  
 
Bijgaand een foto bij de vijver, die hij bij warm weer gebruikt als privézwembad en als drinkbak. Hij deelt hem met de 
vissen die om zijn kop heen zwemmen.   
 
De hartelijke groeten van ons en een stevige poot van onze Shester. “ 
 

Shester in 2010 
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Spyke 
Vanwege omstandigheden moest Spyke in maart 2011 herplaatst worden. Ook hij woont al enige tijd in Hongarije. 

 

Met Spyke gaat het redelijk, wij zijn hier bij de dierenarts en 
bloedcontrole wijst er op dat de nieren, lever en de schildklier 
erg slecht werken. We zijn bezig in samenwerking met de 
dierenarts een goede balans te vinden in de voeding en pillen 
voor schildklier (van de niet goed werkende schildklier moet hij 
de rest van zijn leven pillen blijven slikken hij komt daarnet 

meer vanaf). Maar goed in de afgelopen 4 weken is Spyke weer 
wat tieriger gelukkig. 
 
De klachten welke wij in de afgelopen drie jaar hebben gehad 
en de dierenartsen symptoombestrijding doen in plaats van 
kijken waar het vandaan kwam. 

 
 kale plekken begon bij zijn achterste naar zijn nek toe. 

(Hij kreeg hier pillen voor en een middel om hem te 

wassen) 
 Deze kale plekken werden steeds erger, zijn staart bij 

zijn neus en zijn huid was schilferig (Een kuurtje van 5 
dagen en nog een shampoo.) 

  Bij het lopen gaf hij aan dat hij terug wilde… Hij lag als 
ware de hele dag in zijn mand, at wel maar dronk 
weinig.   (dierenarts nog een paar pillen en een korter 
rondje lopen.) 

 Veel overgeven, diaree en ….Toen zakte hij door zijn achterpoten….. gewoon erg zielig hoor.  
 

Spyke was naar ons wel vrolijk maar anders dan anders. Hier in Hongarije naar de dierenarts …. ook weer een paar 

pillen…. Dat waren geen leuke 3 jaren voor hem. Hier in Hongarije ging het nog het beste met hem. De vrijheid pakte 
hij niet geheel maar hij vond het fijn om gewoon lekker los te kunnen hobbelen. 
 

Shester in 2016 
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Om het verhaal te verkorten : 
Een drietal maanden geleden kwam hier S. om hem te knippen en zei in het Hongaars tegen ons dat het er niet goed 
uitzag. Zijn huid was nog steeds schilferig en bij zijn  binnenzijde van de achterpoten rood en vol met vlekken. Zij wilde 
naar de dierenarts waar zij goed mee omging. De volgende dag heeft zij Spyke gewassen bij haar bedrijfje, daar zit ook 

vlakbij de bewuste dierenarts. Via bloedonderzoek was het dat de lever 158 stond mocht tussen 30 en 50 zijn. Hier 
eerst een 4 tal weken pillen voor gekregen. 
Na deze 4 weken nogmaals bloedonderzoek. Bij de eerste keer zei de dierenarts al dat zijn hormonen niet goed werkte. 
Zijn schildklier dus. Nu zijn we 3 weken verder elke dat 2 pillen een in de ochtend en een ’s avonden (hier komen we 
nooit meer vanaf). 
Na deze weken kunnen we wel stellen dat het een stuk beter met Spyke gaat. Wel is het ontzettend jammer dat niet 
eerder bedacht is dat het de hormonen wel eens konden zijn.  Hij zal altijd speciaal voer moeten. Maar goed. Wij zijn 

ervan overtuigd dat het over een tijdje nog beter met hem zal gaan.  
Over een week of 3 opnieuw een bloedonderzoek. Kunnen we zien of de waardes weer een normale proportie hebben. 
 
Wij zijn eigenlijk benieuwd of dit een probleem was vanaf de vader of moeders kant. Of de broertjes of zusjes er ook 

last van hebben.  
 

Xena 
 
Even voorstellen, Ik ben Marcella en dit is mijn grote knuffelbeer Xena. Niet vanaf het begin 
hoor , ze heeft haar weg hier opnieuw moeten vinden. Xena woont nu 6 maanden bij mij 

samen met haar kleine vriend Chico. 
In eerste instantie moest Xena erg wennen aan de nieuwe omgeving en al het bezoek wat 
maar zomaar binnen kwam wandelen. Liet dit merken door luid geblaf en nam een 
intimiderend houding aan. Ik kan je vertellen… het duurde niet lang of er kwam geen 
bezoek meer binnen. 
Ergens begrijp ik dat ook wel.. zo een grote hond die blaffend en grommend naast het 
baasje zit.. tja.. ik zou me ook niet op me gemak voelen.   

Gelukkig heeft een gedragstherapeut ons hier een handje in kunnen helpen waardoor ik 

Xena hier beter in kon begeleiden.  Als snel kwam hier verandering in, Xena staat 
tegenwoordig kwispelend bij de deur om iedereen te begroeten.  Mensen waren niet zo eng meer en eigenlijk zelfs heel 
leuk. Sterker nog, als je heeeeeeel lief kijkt.. Krijg je ook heeeeel veel aandacht haha ! 
Buiten bleef echter nog spannend. Xena zat tijdens het wandelen aan mijn benen geplakt met de staart strak naar 
beneden. Andere honden… neee die moesten uit de buurt blijven..! Buiten kon Xena haar ei dan ook niet zo goed kwijt.. 
je begrijpt dus wel dat de energie er binnenshuis uit moest ! tjaa… dat ze dan per ongeluk tegen de tafel aan stoot en 

alle glazen liggen om… 
 
Dit moest anders.. We zijn gestart met speur trainingen,  Xena 
moest aan de hand van een geur een persoon zoeken. Ik kan je 
vertellen dat Xena razend enthousiast rond rent op zoek naar de 
persoon die haar steeds de beloningen geeft. Maar speuren…? Dat 

is toch niet nodig als je ook om je heen kan kijken… We geven niet 
op en blijven oefenen ! 
 

Ook hebben we doggy dating ontdekt. Wij zijn al met diverse 
groepen op pad geweest ! We zijn begonnen met aangelijnde 
wandelingen en kleine groepen. Xena kreeg er echter zo veel 
plezier in dat zij nu in grote groepen als een gekke geit rondrent . 

Daarnaast hebben we inmiddels een druk programma, we volgen 
gehoorzaamheid training met behendigheid in het voorruitzicht en 
we gaan veel naar het strand en het bos. 
 
Xena is altijd op pad met haar maatje Chico en zal hem ook altijd 
steunen! In eerste instantie vond Xena zo een kleine worm met 3 
poten maar raar. Inmiddels heeft zij geleerd dat je ook zachtjes en 

rustig kan spelen. Gelukkig krijgt kleine Chico volgende maand een 
poot prothese. Wij duimen voor onze Chico dat hij hierdoor meer 
energie over houdt om nog meer te spelen ! 
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Richy (Rach(maninov)) 
 
 
Lang niks van elkaar gehoord maar ik wou even laten weten dat het ons heel goed gaat. Richy en ik zijn nu nog met z'n 

tweetjes en we zijn nog meer naar elkaar gegroeid. Ze is de allerliefste hond die er bestaat.  
 
Ik was onlangs met haar bij de dierenarts en zij hebben een kleine kruising hond. Richy vond het superleuk totdat dat 
hondje begon te grommen, toen was het klaar.  
 
Voor het trimmen ga ik naar een vrouw die met koningspoedels heeft gefokt. Was dat in het begin altijd vreselijk 
stressvol voor haar, nu vindt ze het helemaal prima en laat alles met zich doen. 

 
Richy is nog steeds beresterk maar luistert perfect. 

 
Ze is nu alweer 2 jaar hier en we zijn echte maatjes. Ze heeft nog heel veel van dobermann Orka geleerd tot het 
overlijden van Orka. 
 
Ze is een echte luiwammes maar vol temperament als ze mij in de tuin mag helpen.  

 
We genieten elke dag van elkaar! 
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Wat ontvangen foto’s 

  

 
 

 
 

Xena bootje varen 

Tinkel voor het eerst op vakantie 

Tijdens de verbouwing in huis, altijd gezelschap van Bram.                             Maar deze lieverd kan ook in de weg liggen !  
 



                                                                                            

 

Pagina 26 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wat is ze prachtig geworden ons Mazarine 

Wat is ze prachtig geworden ons Mazarine Gijs op het strand van Ameland 

Voor Taco is het iedere dag dierendag. Hij heeft het geweldig naar zijn zin.                         Itam en de  ‘Braai’ 
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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. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Kyra 
15 augustus 2002 - 08 september 2016 

 

 
 

Dit was het eerste bericht wat wij over Kyra ontvingen: 
 
“Begin april 2010 kwam Kyra (ruim 7 jaar) in de aanbieding. Na zorgvuldige afweging, m.n. vanwege het feit dat Kyra in sommige situaties 
angstig is, heb ik mij als gegadigde aangemeld. Ik ben uitgekozen en na het eerste contact met de eigenaressen is Kyra een dag later al op 
proef bij mij gekomen. Na 2 weken bedenktijd blijft Kyra bij mij!  Het is een schat van een hond. 
De eerste dag was ze angstig en liep met de staart tussen de poten door huis en bleef in de keuken liggen. Vanaf de volgende dag was de 
angst grotendeels verdwenen en begon het proces van aan elkaar wennen. 
Als ik in of buiten het huis bezig ben zoekt ze een plaatsje in of uit de zon op of gaat binnen ergens liggen. Ze verdraagt het uitstekend dat de 
poezen haar nog niet vertrouwen en nog op gepaste afstand blijven. Het is leuk om te zien dat die afstand steeds kleiner wordt, vooral door de 
brutaalste poes, die nog regelmatig blaast. Het wandelen begint met ruiken aan elk graspolletje en paaltje en dat betekent wat extra tijd 
inlassen. Daarna gaat het op mijn tempo en dat gaat goed. Ook bij het loslopen heeft ze door dat erg achterblijven niet verstandig is. 
Lekkertjes helpen daarbij enigszins en verder van mijn kant geduld. 
In de auto vergeet ik soms op een wat langer traject dat Kyra erbij is, zo rustig ligt ze. In huis heeft ze al zo haar plekje en ligt ze rustig. 
Buiten gaat ze soms rennen en gek doen en is het een jonge meid. Kortom, ik heb weer een maatje in Kyra en dat groeit alleen maar!  
Bedankt baasjes van Kyra en Bouviersupporters.” 
 
Kyra en haar bazin zijn verschillende keren met een wandeling mee geweest.  
  
Op 23 augustus kregen we een telefoontje: Kyra is helemaal op nu, ineens vanavond kon ze niet meer staan. Vermoedelijk heeft ze een 
hersenbloeding gehad. Vorige week maandag is ze 14 haar geworden. Morgen belt M. de dierenarts om Kyra in te laten slapen. Ze heeft 
vandaag nog goed haar brokjes gegeten en heeft nog vrolijk haar wandelingetje gemaakt. Kyra krabbelde toch weer op en de afspraak werd 
afgezegd.  
 
Het leek allemaal weer goed te gaan tot het bericht op 8 september kwam: Kyra is vanochtend overleden. 
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Op de thee bij………..Nero 
 
Op een mooie zomerse zaterdagmiddag ben 
ik ( Marian) iets verder Duitsland ingereden. 
Ik had namelijk een afspraak staan met de 
baasjes van Nero. 
 
Ik werd hartelijk verwelkomd  in een wel heel 
bijzondere winkel, waar zelfs een aparte 

afdeling diervoeder is. 
 
De baasjes woonden achter de winkel en 
Nero en zijn hondenvriendin houden achter in 

de winkel een oogje in het zeil.  
 

Na kort de kat uit de boom te kijken, ik had 
natuurlijk "ruilhandel" bij me, was het ijs 
gebroken en gingen we naar de tuin. 
 
Nero wilde zich even uitsloven en liet zien 
hoe hoog hij kon springen........... nou héél 
hoog. Het was natuurlijk ook heel spannend 

een onbekende zomaar in hun tuin. Nero 
kwam iedere keer nieuwsgierig onder de arm 
van de baas kijken. 
 
Een hond in een nabij gelegen tuin was aan 
het blaffen en hoppa, Nero was gelijk weg 

om de tuin te verdedigen. Zo'n vreemde 

hond moet echt even weten dat dit zijn tuin 
is hè? 
 
Hierna een wandeling gemaakt. Nero is vol 
energie en wil dolgraag sneller lopen dan jij. 
Helaas, dan blijven we gewoon staan. Ook 

vindt hij alles leuk wat er op zijn pad komt 
en ruikt alles veel te lekker. Zo lekker dat hij 
af en toe vergeet dat er nog iemand aan de 
andere kant van de lijn zit. Het was wel even 
werken, maar uiteindelijk kreeg ik af en toe 
zijn aandacht die ik natuurlijk volop 
beloonde. 

 
De baasjes zijn dan ook druk bezig hem te 
trainen. En zo te zien gaat dat helemaal 
lukken! 
 
Bij het afscheid kreeg ik nog wat lekkers mee van de dierenafdeling voor mijn thuisblijvertje, waar ook die heel blij mee 
was. 

 
Lieve Nero, je bent een kanjer! Wat was het fijn om te zien dat je een geweldig thuis en fantastische baasjes hebt 
gevonden! 
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Jonge hondendag Heteren 
 
De Nederlandse Bouvier Club, NBC had ons ook dit jaar weer uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de jonge hondendag in 

Heteren. Dus op 11 september kwamen we uit alle hoeken van Nederland gereisd richting Gelderland.  
Uiteraard hadden we diverse denk- en hersenwerkspelletjes bij ons en er zijn heel wat bouviers met hun baasjes bij 
onze stand geweest. Op het ene moment zaten de ballenbakken vol met honden en op het andere moment met 
kinderen. Daar is een ballenbak natuurlijk ook erg aantrekkelijk voor. Ook het spel met de omgekeerde emmers was 
een groot succes. Dit draait echt om de samenwerking tussen baas en hond. 

Er waren ook een aantal mensen speciaal voor ons gekomen omdat ze wisten dat wij aanwezig zouden zijn. Zo ook de 
nieuwe baas van Herre. Hij wilde hem graag even komen showen en nogmaals benadrukken hoe ontzettend gelukkig hij 
met hem is. Dat zijn voor ons de mooie momenten en 1 van de redenen dat we ons inzetten voor het herplaatsen van 
bouviers! 
 
De NBC zelf had ook allerlei activiteiten georganiseerd. Je kon kennismaken met behendigheid, Pakwerk/IPO en 

balansoefeningen. Ook werden er demonstraties IPO en behendigheid gegeven. Er waren meerdere stands aanwezig die 

dag met onder andere voer, speeltjes, bouvierspullen en ook was er een trimster aanwezig waar je met vragen over 
vachtverzorging terecht kon. 
 

 
Voor mij, Mascha was dit een mooie gelegenheid om met mijn eigen herplaatser Jetske mee te doen. Ik had nog nooit 
met 1 van mijn honden mee gedaan aan een show, dus absoluut een geheel nieuwe ervaring. Ook de herplaatser Tinkel 
(voorheen Twinkel) deed mee. Dus de Stichting Bouviersupporters was zowel in als buiten de ring goed 

vertegenwoordigd! Voor mij echt heel leuk om een keer van dichtbij mee te maken en Jet kreeg ook nog een super 
keuringsrapport. Datzelfde gold ook voor Tinkel.  
 
Herplaatsers zijn er dus in alle soorten en maten: met stamboom, zonder stamboom, showlijn, werklijn, jong en oud. 
Dat wordt niet altijd gerealiseerd.  
 

Al met al een zeer geslaagde dag. We willen de NBC bedanken voor de uitnodiging en als het aan ons ligt zijn we 
volgend jaar weer van de partij. 
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Ebony en de Glaucoom deel 3 
 
In de magazines van januari en april 2013 heeft u de eerste twee delen kunnen lezen. Deze magazines vindt u op onze 

website http://www.bouviersupporters.nl/magazines.htm  
 
Het laatste nieuws van ons Ebje........schrik niet, ze is nu 
stekeblind........de glaucoom heeft nu ook toegeslagen in haar rechter 
oogje.  
 
Ik zal bij het begin beginnen: op een zondagmorgen begin juli werden wij 

wakker omdat ze luidruchtig op onze slaapkamer rond stommelde en was 
met geen stok naar beneden te krijgen en stommelde in een soort 
sluiphouding rond. Mijn man heeft nog geprobeerd haar op te tillen en de 
trap af te dragen, maar ze was volkomen in paniek en 39.5 kilo paniekboef 

krijg je de trap niet af! Vervolgens een tuigje omgedaan (dat had ik 
gelukkig nog) en met zijn 2tjes haar de trap afgedragen, nou ja 

gedragen....de tuin in want ik dacht ze moet poepen of spugen. Helaas 
was het dat niet........we zagen haar overal tegenop botsen en toen was 
het ons natuurlijk wel helder wat er aan de hand was.  
 
Vlug begonnen met druppelen en een afspraak geregeld bij de 
vervangende dierenarts in Schayk. Druppels gekregen en Metacam en het 
advies om haar maandagochtend te laten onderzoeken in Wageningen. 

Maar in de loop van zondag en in de nacht van zondag op maandag ging het oogje er steeds slechter uitzien met een 
hele grote pupil.....was ook geen wonder want de plaatsvervangende dierenarts had een verkeerde druppels 
voorgeschreven die alleen maar een tegengesteld effect heeft nl. een pupil verwijding en dat moet je al helemaal niet 
willen bij glaucoom! Ik had er al een raar gevoel over die druppels en heb gelukkig maar de helft gebruikt van wat zij 
mij had voorgeschreven maar toch zoveel dat het nog erg lang duurde voordat de pupil weer een redelijke normale 
grootte had. 

 

Kortom, na die verschrikkelijke nacht vol onzekerheid, wanhoop, medelijden en verdriet hadden we besloten om haar 
maar in te laten slapen......... ze wordt tenslotte al 11 jaar. Wij meldden ons maandagochtend bij onze eigen DA met 
het verzoek: kijk er eens naar en als het goed mis is dan maar in godsnaam een euthanasie. Ze was er apert tegen en 
ried ons aan om toch vooral éérst nog een diagnose te laten stellen door de oogarts in Wageningen. Zo gezegd zo 
gedaan, en ze werd ze onderzocht door dr. Roshwita van der Zanden zo’n beetje de opvolgster van dr. Stades. O.a. een 
oogdrukmeting gedaan en was natuurlijk veel te hoog maar het goede nieuws was: de oogzenuw was nog intact!!! Dus 

nu moesten we nog de oogdruk naar beneden zien te krijgen en dan maar hopen dat de oogzenuw intact bleef, als dat 
zo is duurt het toch wel een lange tijd voordat hij weer naar behoren zal gaan functioneren.  
Je wilt niet weten wat je allemaal doormaakt in zo’n verschrikkelijke nacht en wat voor een Judas je jezelf voelt als ze 
stekeblind in vol vertrouwen met je meeloopt naar de auto (naar wat wij toen dachten) voor het laatste ritje naar de 
eeuwigheid....... 
 
Hoe dan ook, we hebben de oogdruk naar beneden gekregen en al vrij spoedig had ze haar zicht weer terug. Op advies 

van de oogarts hebben we haar toen veel en langdurig mee uit genomen, lekker zwemmen, spelen en wandelen, zo 
lang het nog kon en ze haar zicht nog had. Helaas duurde dat maar een paar weken en toen ging het toch weer mis. 
 
Inmiddels met ook onze eigen dierenarts gesproken en toch maar besloten om nogmaals haar te opereren om haar 
aangetaste oogje te verwijderen.  
Dat hebben we nu achter de rug en het was geen sinecure, stekeblind zijn en dan een paar weken die kap op moeten 
hebben. Ze was in die tijd vreselijk depri en bijna autistisch, vreselijk om dat te moeten aanzien en ik heb dan ook 

mezelf afgevraagd of ik wel de juiste beslissing had genomen...... 
 
Ik wil ook nog wel ff benadrukken dat het een heel verschil is of de hond geleidelijk aan in het leven door bv 
ouderdomsstaar getroffen wordt, deze honden zijn beter voorbereid op hun uiteindelijke blindheid en vaak ook al niet 
meer zo levendig. Bij Ebony was er sprake van acute blindheid en ze was en is fysiek nog heel kwiek, ik zal proberen 
het uit te leggen: 

Ze was ‘s avonds zoals gewoonlijk gaan slapen en kon nog prima zien en is ‘s morgens wakker geworden en hoppa...... 
stekeblind!  

http://www.bouviersupporters.nl/magazines.htm
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Je had de paniek bij die stumper moeten zien, over de grond kruipend en overal hard tegenaan botsend en tegelijkertijd 
proberend haar oogjes open te sperren......Dan na de 1e paniek toch overal mee naar toe gesleept worden naar allerlei 
dierenartsen terwijl haar beeldscherm ineens op zwart stond. Dit is bijna niet te beschrijven en als baasjes dit allemaal 
ziende breekt het je hart.... 

Het was een heel moeilijke periode voor ons allemaal en natuurlijk voor Ebje nog het meest, temeer ook omdat Ebje 
voorheen nog steeds een hele kwieke en levendige hond was en is en absoluut geen ouderdomsverschijnselen 
vertoonde. Dit was in één klap allemaal weg.... 
 
Ze reageerde als een soort zombie en niets interesseerde haar nog. Wandelen vond ze vroeger gewéldig, hoe verder en 
hoe ruiger het terrein, hoe beter. Nadat ze zo ziek werd wilde ze alleen een paar stappen het parkje inlopen en ff gauw 
doen wat je moet doen en dan weer vlug naar huis..... ze werd ook direct behoorlijk ziek van de hoofdpijn maar ook ná 

de operatie bleef ze zoals ik hierboven beschreef. Terwijl ze voorheen gretig haar voer opat was het nu maar 
mondjesmaat af en toe een hapje en ze was constant aan het braken en viel heel wat kilootjes af. Kortom, van mijn 
mooie lieve sportieve boef was er in heel korte tijd weinig meer over, ze reageerde amper op ons. En dan komt de tijd 
dat je moet beslissen: wél of niet doorbehandelen .....wél of niet de verlossende spuit......allemensen, wat een 

dilemma..........Ik hoop zoiets nooit meer mee te maken!!!  
 

Alle dierenartsen zeggen de neus is primair en de andere zintuigen zoals gehoor en zicht zijn ondergeschikt. Misschien 
geldt dat voor wilde honden en wolven maar bij een huisboef écht niet, die werken toch merendeels op de ogen weet ik 
nu uit ervaring. 
Uiteindelijk kies je toch voor doorbehandelen ook omdat ze fysiek voorheen nog zo gezond was en dan denk je weer: 
ben ik nou niet erg egoïstisch bezig, zo tol je van de ene gedachte en gevoelstoestand in de andere. En dan ís ze 
geopereerd maar dan nóg is ze natuurlijk steeds blind, daar moeten wij allemaal mee leren leven. 
 

Inmiddels heeft ze gelukkig weer een beetje joi de vivre teruggekregen, we zijn dan ook 24/7 met haar bezig met, ik 
noem het liefdevolle therapie, om haar weer wegwijs te maken in haar donkere wereld. Verder hebben wij een tuigje 
voor haar gekocht zodat we haar direct bij haar lurven kunnen grijpen als ze ergens onverhoopt tegen aan dreigt te 
botsen en dat botsen gaat hárd, want omdat ze nog zo kwiek is lóópt ze ook nog steeds hard....... 
We hebben haar leefomgeving voorzien van schuimrubber, schuimrubber om de salontafel, de  tv kast, de boekenkast 
enz. Over de buro stoel hangt een mega vest van mij zodat ze als eerste in contact komt met dat vest ipv de stoel, en 

meubels worden niet meer verzet, alles 

staat zoals het staat en deuren zijn steeds 
gesloten. 
 
En hebben we weer rustigjes aan haar favo 
hobby ZWEMMEN opgepikt en daar is ze 
wel heel blij mee en het gaat ook steeds 

beter. Ook het sociale contact met andere 
honden valt me absoluut niet tegen, ze 
vindt iedere hond net als vroeger best wel 
interessant en gaat meestal wel op de 
toenaderingen in. Ze is gelukkig niet bang 
uitgevallen en loopt doodleuk tussen zo’n 
kudde honden met een air van: IK ZIE 

JULLIE NIET........wat nog waar is ook en 
de meest honden vinden dat geloof ik een 
uiterste vorm van dominantie, als was ze 
een roedelleider en (bijna) niet één hond 
legt haar wat in de weg, ze gaan allemaal 
aan de kant als madame aan komt  
banjeren!  

 
 
Als ik de gemaakte filmpjes nu terug zie ben ik steeds meer de overtuiging toegedaan dat we  tóch de goede beslissing 
genomen hebben, niet de finale spuit maar lekker veel liefdevolle therapie. Het slaat zeker aan, ze is in ieder geval toch 
wel weer een beetje een Blijde Boef en dat is toch wel de randvoorwaarde voor een fijn hondenleventje! 
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Klassieke homeopathie en vuurwerkangst 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Aan het weer zou je het niet zeggen, maar we naderen alweer gestaag 

de decembermaand. Een gezellige maand vol feestdagen, maar voor veel 
van onze bevriende viervoeters heel wat minder feestelijk. 

 

Elk jaar is vuurwerkangst weer een actuele hulpvraag in mijn praktijk. 
Daarom ook dit jaar weer een artikel gewijd aan dit onderwerp. Je kunt 

tenslotte niet vroeg genoeg beginnen met informeren over de 
begeleidingsmogelijkheden voor dieren met vuurwerkangst.  

Wat betreft behandelen met homeopathie kan dat zelfs nog op het 
laatste moment, indien nodig op oudejaarsdag zelf. 

 

Begeleiding met homeopathie 
Soms komt iemand er in de decembermaand pas achter dat zijn of haar 

hond bang voor vuurwerk is (geworden). Om dan te starten met training 
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 helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Tot op het laatste moment kan een homeopathisch middel ingezet worden om de angst op oudejaarsdag zelf en de dagen 

ervoor te begeleiden. Het middel zorgt ervoor dat de acute angst afneemt, waardoor de hond ontspannen kan blijven bij 
het horen van knallen en het zien van de lichtflitsen. Afhankelijk waar de hond op reageert en hoe hij reageert bepaalt 

welk middel uw hond krijgt. Het is dus niet zo dat elke hond met vuurwerkangst goed reageert op eenzelfde middel. 
Als eerder gestart wordt met behandeling van een onderliggende angst zal de hond beter begeleid en getraind kunnen 

worden, omdat hij minder snel in zijn angst schiet. Zodra de angst op de voorgrond staat heeft training geen zin, de angst 

overheerst en de hond is niet meer in staat om te leren. 
 

Hoe ontstaat angst? 
Door hevig schrikken kan de hond een trauma oplopen. De angst kan vervolgens in hevigheid toenemen. Dit is mede 

afhankelijk van de duur en intensiteit 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. Oudere honden waar de zintuiglijke functies, horen en 

zien, verslechteren kunnen plotseling angst voor vuurwerk ontwikkelen. 
Er zijn ook rassen die in aanleg angstiger zijn en dus gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van angst voor geluiden en 

lichtflitsen. Bij deze honden zie je vaak in de loop van de jaren een toename en uitbreiding van angst. 
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.  
 

Welke signalen kunnen duiden op angst? 
In de meeste gevallen is de uiting van angst duidelijk zichtbaar. De hond kruipt weg, sommigen willen zelfs vluchten. 

Helaas zijn niet alle tekenen die op angst duiden altijd even duidelijk. De hond kan signalen vertonen die soms door de 
eigenaar niet, of niet voldoende herkend of waargenomen worden.  
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De volgende 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, verstarren, of met stijve ledematen lopen 

- Trekken aan de lijn of de behoefte hebben te rennen 

 
Leer deze signalen herkennen en start vroegtijdig met het begeleiden van de onderliggende angst. Het kan de hond een 

hoop ellende besparen. 
 

Wat kun je zelf doen? 

Als je hond steun zoekt, geef hem dat!  
Angst is een emotie en emoties kunnen nooit beloond worden of verergeren door steun. Het is een fabel dat je angst 

beloont als je je hond steunt bij angst. 
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 in een hoekje de plek in de gaten houden waar die muis zich ophoudt. 
Zal je angst afnemen als de rest van de gezinsleden je volledig negeren of bestraffend toespreken? 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 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? De emoties van honden zijn niet anders dan bij mensen. 
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! 

 
Als de hond zich juist terug wil trekken, laat hem zelf een veilige plek zoeken. 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. 
 

En misschien wel het belangrijkste. Laat je hond niet alleen! Niet op oudejaarsdag en al helemaal niet op 

oudejaarsavond. 
De hond is een roedeldier. Het belangrijkste van leven in een roedel is veiligheid. Door deel uit te maken van onze 

'roedel' is hun veiligheid gewaarborgd.  
Moet je ze toch alleen laten? Zorg dan voor oppas. 
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Mirjam Kooy is klassiek homeopaat voor dieren in de driehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn. 

 

  

 

 
 

Vuurwerktraining 

Er wordt nog wel eens het advies gegeven om 'flooding' toe te passen. Hierbij wordt de hond langdurig geconfronteerd 
met zijn angst. Word je minder angstig als je in een kamer vol met muizen wordt gezet als je daar bang voor bent? 

Uiteraard is het risico dat de angst juist verergert zeer sterk aanwezig. Wat verward wordt is dat de hond minder angstig 
zal zijn als hij niet meer reageert. De mogelijkheid dat de hond nog steeds angstig is maar dit alleen niet toont is vele 

malen groter en daarmee neemt de kans op het ontwikkelen van andere gedragsstoornissen toe. 

Wil je de hond begeleiden met training? Individuele vuurwerktrainingen geven het beste resultaat. Schakel professionele 
hulp in, waarbij er gewerkt wordt aan een positieve associatie bij de geluiden waar je hond met angst op reageert. Gebruik 

nooit corrigerende middelen om angst af te leren! 
 

Wat kan klassieke homeopathie betekenen in de behandeling van angstklachten, zoals vuurwerkangst? 
Zoals aangegeven kan angst ontstaan als gevolg van een trauma, kan het een gevolg van erfelijke aanleg of ouderdom 

zijn.  

Bij begeleiding met klassieke homeopathie wordt er voorgeschreven op de aanleiding, het ontstaan van de angst, en de 
uiting ervan.  

Geen dier is hetzelfde. Er zijn altijd (subtiele) verschillen in karakter en in uiterlijk. Er zijn dus ook 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 een specifiek en individueel middel voor te schrijven voor uw hond worden de mogelijkheden om te herstellen na het 

trauma vergroot en wordt het herstel geactiveerd en bespoedigd. 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 het al langere tijd bestaat, 

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. 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 over de  behandeling van 
angstklachten, 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: 
 
  23 december 2016 

 
 

 

 
Wilt u meeschrijven  

voor het bouviersupporters 
magazine? 

 
 

 

 
Nederlandse Bouvier Club 

                 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 

Haaksbergen 

 

 
  

 info@bouviersupporters.nl 

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

