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Voorwoord
In het tweede kwartaal 2012 heeft de Stichting Bouviersupporters zich mede
ingespannen voor de herplaatsing van 25 bouviers waarvan er uiteindelijk 9 uitsluitend
door onze inzet konden worden herplaatst en er 1 bouvier bij zijn eigen baas kon
blijven en 1 op proef mee is.
Op 10 april 2012 ontvingen wij de beschikking van de Belastingdienst waarmee de
Stichting Bouviersupporters met ingang van 1 januari 2012 wordt aangewezen als
Algemeen Nut Beogende Instelling [ ANBI]. Hierover meer verderop in dit magazine.
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Bestuur en medewerkers hebben dit kwartaal weer met veel plezier gewerkt aan de
herplaatsing van bouviers, alsmede het adviseren en helpen in probleemsituaties.
Ook hebben wij in dit kwartaal weer goed kunnen samenwerken met de Nederlandse
Bouvier Club [NBC] en de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres.
Op 14 april 2012 vond in Leusden onze eerste trimclinic plaats. Naast leerzaam was de
trimclinic gezellig en werd door alle betrokken als een succes ervaren.
Verderop in dit magazine vind U een verslag gelardeerd met foto’s.
Gezien de grote belangstelling zal, eis en weder dienende, op 27 oktober 2012 in
Leusden de volgende trimclinic worden gehouden.
De zomerwandeling op 3 juni 2012 was ondanks de regen gezellig en voor onze
bouviers een groot festijn. Ook onder de baasjes zat de stemming er goed in waarbij
de lekkere hapjes van Marian zeker zullen hebben geholpen. Hanneke en Christina
willen wij graag bedanken voor de voorbereiding van de wandeling en de leiding welke
zij aan de “ colonne” hebben gegeven.
Verderop in dit magazine staat van deze dag een uitvoerig verslag met foto’s.
Op 17 juni 2012 stonden wij met onze stand en nieuwe banner op de KCM- dag van de
Nederlandse Bouvier Club [ NBC] in Heteren
Het was een prachtige dag waarop wij ondersteund werden door Bert Smallenbroek,
die gratis adviezen gaf voor gedragsproblemen in het algemeen en pups in het
bijzonder.
De nodige baasjes met hun herplaatsbouviers kwamen langs hetgeen wij zeer op prijs
stelden. Ook waren er veel belangstellenden en konden Jantina en Eric weer flink
netwerken.
De NBC had ons een keurige plaats toebedeeld en verwende ons rijkelijk met
consumpties.
De NBC en met name Ruud Lammers willen wij graag bedanken voor de gastvrije
ontvangst.
Op 16 september 2012 zullen wij aanwezig zijn op de evenementendag van de NBC in
Heteren waarbij wij reeds nu kunnen aankondigen, dat wij samen met Bert
Smallenbroek dan voor een verrassend programma zullen zorgen.
Op 9 december 2012 houden wij de inmiddels traditionele midwinterwandeling in
Haaksbergen. Over beide activiteiten zullen wij U tijdig nader informeren.
Voor velen van U breekt binnenkort de vakantie aan.
Namens bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters wensen wij U
graag een genoeglijke en ontspannen vakantie toe.
Stichting Bouviersupporters 02 juli 2012
.
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Wie vond een nieuw thuis in het 2de kwartaal 2012
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Activiteiten in 2012
16 september 2012 Evenementendag
Ook op de evenementendag georganiseerd door de Nederlandse Bouvier Club
http://www.bouvierclub.nl/ in Heteren zullen wij dit jaar weer met een stand staan.
Adres: Manege de Fruithof Dorpsstraat 5 6666 AE Heteren

27 oktober 2012 Trimclinic.
(Datum onder voorbehoud i.v.m. nestverwachting op het adres waar de trimclinic geven wordt)
Wilt u leren hoe u uw bouvier moet trimmen? De fijne kneepjes van het vak leren ??
Wij helpen u graag op weg…. Opgeven voor 1 van onze trimclinics kan door te mailen naar
info@bouviersupporters.nl o.v.v trimclinic
Kosten 70 euro ( incl. koffie/thee en lunch)

9 december 2012 Midwinter wandeling
Noteer vast in uw agenda : Winterwandeling 9 december 2012
locatie: Haaksbergen.
Bent u erbij ?? Wij zouden het erg leuk vinden om u en uw trouwe viervoeter(s)
te mogen begroeten…
Nadere info in het volgende magazine !!
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@bouviersupporters.nl o.v.v. Winterwandeling

Mocht u bij een activiteit deze banner tegenkomen dan weet u dat u goed zit.
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Bouviersupporters trimclinic
Sinds het bestaan van de stichting Bouviersupporters kwamen er vele vragen bij ons binnen hoe je het beste je eigen
boeffie kon verzorgen. Wij hebben al menig baasje van tips & tricks kunnen voorzien.
Toen rees bij ons het idee om eens een trimclinic te houden want wat is er nou leuker dan zelf je boef in showpakkie te
kunnen zetten. En dan tegen mensen die je complimenten maken te kunnen
zeggen dat je dat zelf doet. Bovendien versterk je de band met je hond enorm
door zo lekker 1 op 1 met elkaar bezig te zijn !
Allereerst moest er een datum worden geprikt …. Nou dat was niet zo moeilijk…
14 april !
Dan de locatie…. Want ja, we moesten wel ergens droog kunnen staan als het
regende… dat was ook niet zo moeilijk want Kathy en Eric hadden net een serre
aan het huis gebouwd die dus ideaal was voor deze dag. Dus locatie gevonden.
Tja en dan de vraag: wat zijn de kosten ?? We hebben samen bepaald dat 70
euro een hele redelijke prijs is. Als je met je hond naar de trimsalon gaat ben je
al gauw meer dan 70 euro kwijt. Nu krijg je voor hetzelfde geld ook nog eens
een dagje les en een lekkere lunch. En tenslotte steun je met de bijdrage ook nog eens het goede doel te weten
stichting bouviersupporters. Dus ….
Vervolgens moet je zorgen dat de uitnodiging op tijd de deur uit is zodat mensen niet net voor die tijd met hun boeffie
bij de trimsalon zijn geweest. ( dan valt er niet veel te trimmen ;-) )
We hadden met elkaar besloten dat we een max. aantal van 5 honden wel aankonden. Binnen no time hadden we het
max. aantal bereikt… wat leuk zeg !
Wat wel iets lastiger was dat we op zoek moesten naar 5 trimtafels en naar
voldoende materiaal en verhip, dat hadden we ook al snel bij elkaar
gesprokkeld.
De deelnemers werd gevraagd om hun eigen materiaal mee te brengen zodat we
ook konden beoordelen of dat in orde was.
Bert Smallenbroek was deze dag ook aanwezig om de mensen van tips te
voorzien over het gedrag van hun honden. Sommige honden willen wel eens
vervelend doen als ze op tafel staan, maar dat was dus niet aan de orde bij dit
clubje. Ze hebben zich keurig gedragen, complimenten aan de baasjes!
Gelukkig was het droog… en ook kwam het zonnetje er nog bij. Om 11.00 uur
was iedereen aanwezig en begonnen we met koffie ! De boefjes konden even wennen aan elkaar. 1 Boefje was voor het
eerst van zijn boevevriendje thuis gescheiden en moest eerst enorm wennen. Ze bleef heel angstvallig dicht bij het
vrouwtje… Maar het ijs was snel gebroken en ze kreeg door dat je ook met vreemde honden erg leuk kunt spelen.
We hadden de mensen verzocht om hun hond goed uit te kammen zodat we direct met het trimmen konden beginnen.
Als je eerst nog moet uitkammen dan ben je zo een uurtje verder bovendien en dat is jammer van de tijd.
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan. Wat is het belangrijkste bij een boef : het platte dakkie, de platte kont en de
vierkante poten… de strakke buiklijn … kortom : lekker vierkant !!!
Nou en dat is gelukt hoor, kijk maar eens naar de plaatjes, wat een plaatjes zijn
het geworden !
Tussen de middag hebben we heerlijk geluncht, lekker buiten want het zonnetje
was er nog steeds.
De mensen zijn einde van de middag zeer tevreden naar huis gegaan en wij zijn
tot de conclusie gekomen dat het GESLAAGD was. En zeker voor herhaling
vatbaar.
Deelnemers bedankt voor deze succesvolle en gezellige dag !
DUSSSSSS de volgende trimclinic staat gepland voor 27 oktober wederom in
Leusden. (Datum onder voorbehoud i.v.m. nestverwachting op het adres waar de trimclinic geven wordt)
Wil je een keer meedoen aan de trimclinic of wil je op herhaling ….??
Geef je dan op per mail info@bouviersupporters.nl onder vermelding van TRIMCLINIC
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ANBI- Instelling
ANBI- Instelling.
Inleiding.
Bij beschikking van de Belastingdienst van 10 april 2012 is de Stichting
Bouviersupporters met ingang van 1 januari 2012 aangewezen als Algemeen
Nut Beogende Instelling [ ANBI].
Evenals de Dierenbescherming kunnen wij U nu dus ook en als enige in
bouvierland de voordelen en de zekerheid van een ANBI- instelling bieden.
ANBI- instellingen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om de ANBIstatus te verkrijgen en te behouden. Alsdan kunnen zowel zijzelf als hun
begunstigers aanspraak maken op bepaalde belastingvoordelen.
De belastingvoordelen zijn bedoeld om deze als maatschappelijk nuttig aangemerkte instellingen te ondersteunen en
het voor hun begunstigers fiscaal aantrekkelijk te maken om aan deze instellingen schenkingen / donaties, legaten en
erfstellingen te doen.
Op de website van de Belastingdienst [ www.belastingdienst.nl] kunt U controleren of een instelling [nog] de ANBIstatus heeft. Voor onze stichting kunt U dat nagaan door achter instelling “ Stichting Bouviersupporters” en achter
vestigingsplaats “ Oosterhout” in te typen.
Hierna worden een aantal aspecten kort toegelicht.
De voorwaarden waaraan een ANBI- instelling moet voldoen.
•
•
•
•
•
•
•

De instelling moet zich voor ten minste 90 % inzetten voor het algemeen belang.
De instelling en de daarbij betrokken personen moeten voldoen aan integriteitseisen.
Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen
vermogen is.
De beloning van de bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of een minimale tegemoetkoming.
Een ANBI moet een actueel Beleidsplan hebben
De kosten van het werven van gelden moeten in een redelijke verhouding staan tot de totale bestedingen.
Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen, onder meer bestaande in een jaarlijkse rapportage aan de
Belastingdienst.

Deze voorwaarden vormen voor de Belastingdienst, maar ook voor de begunstigers van de Stichting Bouviersupporters
een waarborg, dat de door de stichting verkregen gelden op een verantwoorde en binnen haar doelstelling passende
wijze worden besteed.
Fiscale voordelen van de ANBI- status voor de stichting.
Donaties, legaten en erfstellingen worden door de Stichting Bouviersupporters vrij van respectievelijk schenkbelasting
en erfbelasting verkregen.
Zonder deze status zou de stichting over de niet vrijgestelde bedragen 30 % à 40 % erfbelasting dan wel
schenkbelasting moeten betalen. Gezien de geldende vrijstellingen is dat met name van belang bij grotere donaties en
nalatenschappen.
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Fiscale voordelen voor erflaters en donateurs.
Erflaters.
De particulier welke bij testament de Stichting Bouviersupporters als begunstigde aanwijst weet, dat over de
betreffende bedragen door de stichting geen erfbelasting verschuldigd is en dat dus het volledige bedrag aan de
stichting en haar werkzaamheden ten goede komt.
Donateurs.
De particulier welke een donatie/ gift aan de Stichting Bouviersupporters doet kan deze onder bepaalde voorwaarden in
mindering brengen op zijn belastbaar inkomen en zal daardoor minder inkomstenbelasting betalen.
Bij Uw aangifte “Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen” zijn de navolgende voorwaarden in ieder geval van
belang:
•
•
•
•
•

Er geldt een drempel van 1 % van Uw zogenaamde drempelinkomen met een minimum van € 60,=. Slechts
hetgeen U meer heeft gedoneerd mag U aftrekken.
U mag niet meer aftrekken dan 10 % van Uw drempelinkomen.
U dient de giften met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties te kunnen aantonen.
Tegenover de gift mogen geen tegenprestaties van de begunstigde staan. Uw gift dient dus onverplicht te zijn en
niet een betaling voor een prestatie van de begunstigde.
Het gaat hierbij om het totaal van de door U aan ANBI- instellingen gedane giften en daarom kan het voor U lonend
zijn om ook de kleinere bedragen welke U kunt aantonen daarbij niet uit het oog te verliezen.

Ten slotte.
Wij hopen dat U na lezing van het vorenstaande nog meer dan voorheen gemotiveerd zult zijn om ANBI- instellingen en
dus ook de Stichting Bouviersupporters financieel te ondersteunen.
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Hoe is het met ………….
Zo door het kwartaal heen komen er bij ons best wat berichtjes binnen over herplaatsers. Hoe het nu met ze gaat, wat de
ervaringen van de baasjes zijn. De meesten zijn erg leuk en enthousiast. Soms zijn de berichten wat minder, omdat er toch werk
aan de winkel is om de betreffende bouvier op het juiste spoor te krijgen. Van al deze berichten genieten wij toch … omdat er hoe
dan ook de betrokkenheid en wil uit spreekt om er samen met de nieuwe huisgenoot iets moois van te maken. Wij willen deze
berichten, goed of minder goed, en in de woorden van de bazen zelf, graag met onze lezers delen.

Drayco
Drayco, een prachtige blonde beer van bijna 2 jaar, zat onlangs in het asiel in België.
En woont al weer even bij zijn nieuwe baas.
6-4-2012 Onderwerp: Drayco nieuws
Hallo Bouviervrienden,
Het gaat heel goed met Drayco. Ik volg nu min of meer een privé cursus Gedrag & Gehoorzaamheid en Drayco is
ondertussen ook begonnen met speuren.
Dat speuren vind hij heel leuk maar het is ook best wel vermoeiend voor hem. Het uitvallen naar andere honden
hebben we onder controle. Eigenlijk viel hij niet echt uit maar het waren reacties op gedrag van andere honden. Hij wil
gewoon spelen. Met de kleinkinderen moeten we hem goed in de gaten houden, ook hier wil hij meespelen maar ze
moeten hem niet per ongelijk op zijn poot of staart gaan staan want dan gromt hij, dat is meer van schrik. We hebben
nu een bench in de kamer en die gebruiken we als het echt niet anders kan met de deur dicht als het jongste kleinkind
over de vloer kruipt. Hij krijgt dan een bol met worst erin en daar is hij wel even zoet mee. De deur staat meestal
open. Als hij een broodkorst o.i.d. krijgt en ik zeg “plaats” dan gaat hij er meteen vanzelf in. Ook slaapt hij er
regelmatig in. Ik heb er een deken overheen gelegd zodat het echt zijn eigen hol is. Hij krijgt vers rauw vlees en hij is
er gek op. We hebben hem nog niet helemaal onder appel dus ik laat hem nog niet los want het is af een toe een
eigenwijze baas J.
Nou, volgende keer meer nieuws, groetjes ☺
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Puck
Puck een jonge dame van 1,5 jaar moest vanwege de scheiding
van haar bazen op zoek naar een nieuw thuis. In het magazine
van april 2012 heeft u kunnen lezen dat Puck een
baarmoederontsteking heeft gehad en daar aan geopereerd is.
April 2012
“Hier weer een berichtje uit E.,
Alles gaat goed, ze is gezond en zoals je misschien kunt zien ook
getrimd, heb mij dus zelf maar een tondeuse gehaald en ook
geprobeerd de hond te trimmen volgens mij is het aardig gelukt.
Wij houden wel van kort en dat is ze nu dus weer.
Dit houdt alleen in dat we dus nu niet meer langs komen om haar
te laten trimmen. Sorry..... maar dit is me zo ook wel
makkelijker,
Ik denk ik probeer het gewoon en ik zie wel hoe het word. Hier
foto`s van hoe ze is geworden!!!!!
Groetjes”
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Sarah heet nu Marley
Over Sara een puber van 9 maanden ontvingen wij een mail van een
hondencentrum waar Sara noodgedwongen verbleef.
“Het betreft een lieve sociale bouvier teef die zich onderdanig opstelt naar andere
honden en mensen. Ze is wel eigenwijs. Ze is een verwende hond dus deze teef
zoekt een baasje die een consequente opvoeding biedt. Wij zijn een
hondendagverblijf en wij plaatsen deze teef in opdracht van een klant. Ze zit elke
dag in een roedel van ongeveer 30 honden en dat gaat heel goed. Ze woonde
eerst in een appartement op 4 hoog. Ze heeft veel energie en dit kon het vorige
baasje haar niet bieden.”
Als snel melde zich mensen voor haar. Ze hebben al een boef van bijna dezelfde
leeftijd als Sara. De kennismaking is goed verlopen en woont Sara sinds zaterdag
14 april aan de rand van het IJsselmeer.

“Sarah heet inmiddels Marley en we zijn allemaal gek op haar!! Wat een schat van een hond! Ook onze andere
bouvier vind haar helemaal leuk. Het is even wennen voor hem dat hij niet meer de enige hond is in ons gezin maar
het gaat heel goed met die 2. Ze rennen en spelen maar kunnen elkaar ook met rust laten en rusig in een mand
liggen.
Marley heeft in het hondencentrum al heel veel geleerd, wij moeten nog een paar puntjes op de I zetten. Zo denkt ze
bijvoorbeeld dat de bank ook voor haar is!
Marley is ongelofelijk lief, enthousiast en aanhankelijk. Verder is het ook nog eens een prachtige hond.
Wij zijn alle zes al helemaal verknocht aan Marley en ze gaat nooit meer bij ons weg! Beschouw de bemiddeling dus
maar als geslaagd!”
“ We zijn hartstikke blij met (Sarah) Marley! En wat doet ze het goed!
Gisteravond ginngen we naar bed, honden eerst nog even laten piesen en poepen, op de plaats,(beiden hebben een
mand in de huiskamer, op de veranda delen ze 1 kleed!)) koekje en wij allemaal naar bed.
Niet geblaft, lekker gaan slapen
Vannacht kwam onze jongste zoon thuis van stappen, Marley begon meteen te blaffen ...vanaf de bank!! Naar d'r
mand gestuurd!
Later ging Milou eruit om te plassen...en ja hoor Marley op de bank!! Naar d'r mand gestuurd.
Vanochtend om 8 uur begonnen de honden beetje blafferig te spelen en toen zijn we uit bed gegaan. Net als Bagus
heeft ook Marley gewoon gegeten.
OOk vanochtend.......even niet opletten en ja hoor mevrouw lag weer op de bank! Streng toegesproken en ze vloog
naar haar mand.
R. heeft ze lekker uitgelaten en laten spelen en rennen en toen..................zag Marley spelende kinderen met
voetbal! Rob kon doen en laten wat ie wilde maar kreeg haar niet te pakken!! Dit heeft een heel tijdje geduurd!! Ze
kwam pas toen Rob wegliep maar ze liet zich niet pakken om aan de riem te gaan.
Ook vanmiddag heeft ze dr bak leeg gegeten!
Toen naar het IJsselmeer, samen achterin de auto!! Bagus ging meteen het water in. Marley reageerde wat
schrikkerig op de golfjes. Met een balletje spelend ging ze uiteindelijk tot haar buik te water en bleef lekker zo staan.
Zwemmen deed ze nog niet.
Net zijn de twee schoondochters nog even naar het park geweest, ook nu weer, hond naar kinderen en niet meer te
pakken te krijgen!
Ze loopt dus niet ëcht"weg in de zin van het park uit maar ze gaat andere dingen doen en laat zich niet meer
pakken.
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Ook nu gingen de meiden "weg" en toen kwam Marley. Maar ook hier moesten de meiden de trucendoos
opengooien om haar te vangen!!
Nou, wel wat werk aan de winkel natuurlijk maar het valt dus reuze mee!!
En geen blafband nodig gelukkig!!!!!
Ze is ontzettend lief en blij! Als er iemand binnenkomt reageert ze eerst blaffend en daarna enthousiast. Ze
laat zich graag knuffelen, borstelen en kammen vind ze ook prima. Het is een echte aanwinst in t gezin!
Bagus is wel wat dominant maar vind het ook heel leuk om een speelkameraadje te hebben. en Marley speelt
graag en leuk.
Bagus laat haar bijvoorbeeld niet als eerste naar binnen gaan maar ze mag wel zn bal pakken en uit zijn bak
drinken.
Al met al gaat dat dus heel gemakkelijk en natuurlijk.”

Shadow
Shadow is een leuke enthousiaste hond die wel dominant kan zijn de
commando's moeten wel duidelijk gezegd worden. Shadow is een hond
uit een werklijn er zijn met hem verschillende cursussen gedaan.
Shadow werd wegens ziekte van de eigenaar naar de fokker terug
gebracht. Op 2 april is Shadow verhuisd.
“Wat zijn wij blij met Shadow!
Een bijzonder lieve hond en hij weet zijn baasje Emiel en hun stulpje al
goed te bewaken.
Die twee zijn een stel voor het leven.
Vandaag heeft hij kennis gemaakt met mijn riesenschnauzer en labrador,
wij hebben een heerlijke boswandeling gemaakt.
Ik ben ook dagelijks te vinden bij onze strandtent en geniet van de
aanwezigheid van Shadow.”
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Mack
Mack is een lieve grote knuffelbeer van 3.5 jaar oud, die totaal geen
kwaad in de zin heeft.
Wegens omstandigheden moeten wij hem herplaatsen. Hij verdient
meer dan dat wij hem kunnen geven.
Mack woont nu lekker op de boerderij met heel veel grond en alle
vrijheid. Hij heeft een oudere bouvierreu van 6 jaar als maatje en over
enige tijd komt er nog een puppie uit de werklijn bij…. Leuk hé ? Er
lopen nog veel andere dieren op de boerderij. Mack mag binnen, buiten
of waar dan ook hij maar wenst.
Er is bijna altijd wel iemand thuis. Bovendien zijn er 2 kindjes van 6 en
10 jaar en laat Mack nou stapel op kindjes zijn….De nieuwe baasjes zijn
zeer bouvierervaren. Het bos is op steenworp afstand, daar gaan ze
lekker met zijn allen wandelen….

Hallo, hier even een update,
Mack zit hier nu een dag en het gaat redelijk goed met hem.
Hij is wel behoorlijk van slag en zal binnenkort de strijd wel aangaan met de andere boef inzake de rangorde.
Verder heeft hij niet veel geleerd, ook hij moet compleet opgevoed worden en heeft veel te weinig beweging gehad.
Zijn basiskarakter een stuk rustiger, maar ook hij moet volledig leren luisteren en hij moet leren dat zijn plaats in de
rangorde onder die van ons is.

23 mei 2012
Beste Dames,
Ik hoop dat alles goed gaat, hier in ieder geval wel. Bijgevoegd een foto met Mack en
Torsten, die zijn de dikste vrienden en onze nieuwste aanwinsten.
Na een wat woelige beginperiode, waarin Mack alleen mij en Torsten vertrouwde en
verder iedereen van het erf wilde jagen is er meer rust gekomen en kunnen er nu
mensen op het erf komen zonder dat ze worden gebeten.
Momenteel voert hij een lekkere strijd om de eerste plaats met onze andere bouvier
Storm.
Verder jaagt hij achter alles aan wat beweegt, maar al die bewegende dieren kennen
hem inmiddels ook en weten de wegen wel te bewandelen om daar mee om te gaan.
Mack voelt zich dus steeds beter en beter en is een rasechte bouvier met bijbehorend
karakter. Het gaat dus heel goed met hem. Hij blijft strikt op het terrein en loopt niet
weg als het hek open staat.
Kortom prima.
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Fenja
Een korte update over Fenja gehad:
17-4-2012
Fenja is bij de DA geweest, de knobbel is verwijderd en de
tumor blijkt geen tumor te zijn maar gewoon een stuk wild
vlees...
Het baasje is over gelukkig en oh zo blij met Fenja want het
is een hond uit duizenden!”

Flokke
U weet wel ‘onze’ speurhond. Van zijn baas ontvingen we deze foto’s.
Flokke en zijn vriend Jip het konijn. Terwijl hij ze in het wild opjaagt!

Flokke en zijn baasjes zijn ook mee geweest met de wandeling 3 juni. Wij hebben hem leren kennen
als Turbo Flokke wat een energie heeft hij.

Wij hebben genoten hoor vandaag. Flok heeft eerst nog even zijn
botje opgegeten die hij gekregen had van jullie en is toen maar gaan slapen.
Wij willen jullie allemaal bedanken voor deze gezellige wandeling. Het was
top.
Groetjes R.,J. en Flokke
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Jones
Jones is een jonge reu geboren op 8 juni 2011.
In het magazine van april en op onze website
http://www.bouviersupporters.nl/Jones2.htm heeft u kunnen lezen hoe Jones via
diverse herplaatsingen in ons vaste pension terecht gekomen is. Onze kynoloog is
hard met hem aan het trainen geweest om zo Jones weer een kans op een goed thuis
te geven.
april 2012 Een nieuw thuis?
N.a.v. een advertentie hebben verschillende belangstellende zich gemeld voor Jones.
Na een selectie bleven er 2 adressen over.
Op 5 april is Bert met Jones op pad geweest om hen te bezoeken.
Op het eerste adres waren er nog 2 honden aanwezig.
Echter er was geen afgesloten ruimte/veld waar de honden elkaar zonder aangelijnd
te zijn konden leren kennen.
Jones en de Russel zouden het waarschijnlijk prima met elkaar kunnen vinden, maar
dat vraagt wel wat tijd en begeleiding (het was een pittige Russel)
Verder word er eind april een grote verbouwing verricht aan de woning, waarbij er veel
mensen over de vloer komen, en dit kan zo’n 3 maanden gaan duren (is de planning)
Vanaf het begin zouden alle 3 de honden gezamenlijk in het huis rond lopen.
Er was geen erf afscheiding zodat alle mensen direct naar binnen konden lopen.
Ook was er voor Jones geen eigen plaats/kennel om rustig en geleidelijk aan de situatie te wennen.
Kortom te veel bezwaren waar Bert en ook de man des huizes zijn twijfels bij had.
Dus verder gereisd naar het tweede adres.
2 mensen waarvan de mevrouw veel thuis is.
Er is een grote tuin (deels omheind met gaas), en een ruimte van 3 x 9 meter die als buiten verblijf kan dienen, met
daaraan een binnenhok van 3 x 3 meter. Deze ruimte is van een stalen constructie van ongeveer 2 meter hoog waar
het gaas vervangen moet worden door stevigere hekken (betongaas) de ruimte is grotendeels overkapt.
Het huis staat ongeveer 100 meter van de weg.
Na een wandeling door de tuin ging Jones mee naar binnen en al vrij vlot rustig liggen.
Hij was in het geheel veel rustiger dan op het eerste adres.
Na overleg is Jones op dit adres achtergebleven.
De gehele situatie voelde goed aan, of ik daar op moet vertouwen is altijd link, maar toch!
In de 4 weken dat hij in de opvang heeft gezeten heeft Bert op 1 klein incident na niets kunnen vinden dan alleen
een jonge hond die snel leert en graag grenzen zoekt.
Het kleine incident was zelfs volgens alle medewerkers van het pension aan de persoon zelf te danken. Het was hoog
springen en lelijk doen, maar toch je wilt het liever niet.
Voernijd, opgelost met meerdere voerbakken, 3 keer getraind en hij doet het keurig op commando. En spelen met
de honden van Bert, nou dat is super gegaan.
Bert onderhoud contact met de mensen, en nu is het toch spannend hoe de eerste weken zullen verlopen.
10 april 2012 Een nieuwe naam
Vandaag contact gehad met de eigenaren van Jones.
Jones heeft nu de naam “Joo” gekregen.
Ze hebben hem keurig zijn nieuwe naam geleerd door telkens als hij voer aanneemt zijn naam “Joo” te zeggen.
Aan de kennel word gebouwd. De nodige materialen zijn besteld en worden deze week afgeleverd.
Meneer is nu bezig om alles voor te bereiden/op te ruimen.
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Joo wil graag naar buiten, speelt in de tuin, wandelt graag, reageert vaak
positief op andere honden en mensen, en soms reageert hij vel naar een
andere hond. Niets bijzonders dus.
Hij zwemt in de (grote) vijver en vind regen geen bezwaar.
Als ze buiten aan het werk zijn ligt hij aan een 10 meter lijn bij hun in de
buurt. Meneer wilde hem bij zich hebben als hij met de buitenkennel bezig is,
maar dan gaat Joo lopen klieren, dus dan maar aan de lange lijn bij hem in
de buurt, dan blaft hij wel.
Als ze binnen zijn dan ligt Joo aan de lange lijn op het terras, ze hebben hem
een kleed gegeven, maar hij ligt er mooi naast.
Hij ligt graag op een koele plaats. Dit zal tijd nodig hebben, en als hij
getrimd/geschoren is veranderd dit misschien nog wel.
Deze mensen zijn zich er van bewust dat hij jong is en opvoeding nodig
heeft, dus een keer naar/in de handen happen word niet direct gezien als
agressie. Ze geven hem de kans om te verbeteren.
Het blijft altijd afwachten hoe het verloopt, maar alle dingen die om
verbetering vragen hebben tijd nodig, er moet tijd zijn om een binding op te
bouwen.

Bert en 2 mensen van de IG zijn zaterdag 21 april 2012 op bezoek geweest
bij Joo.
Zij stuurde ons het volgende verslag:
Het gaat enorm goed met hem, maar we moeten wel voorzichtig zijn.
Joo heeft ons heel hartelijk begroet. Meneer is veel op zakenreis, Joo en
mevrouw bewaken nu samen het huis
De 2 “problemen” die Joo had het ontzettend trekken aan de riem en de
voernijd zijn er beide door Bert getraind en afgeleerd mevrouw V.
bevestigde dat. Het gaat prima met het eten verder is het een puber die op
zijn tijd rust nodig heeft.
Mevrouw is energiek en zeer liefdevol naar Joo en ze zal contact blijven
houden met Bert en de mensen van de IG.
Ze is dankbaar voor alle tips en Bert geeft ze graag

In elk geval is het zeker dat Joo een lot uit de loterij heeft gewonnen, een zeer landelijke omgeving, een groot stuk
grond waar nog aan gewerkt wordt. En baasjes die de deugniet innig liefhebben en vooral heel belangrijk! weten
hoe ze met hem om moeten gaan!
Voor de zekerheid is er afgesproken dat Bert er nog 1 keer naar toe gaat als over 5 weken meneer thuis komt.
Mevrouw V vond het eerst niet noodzakelijk omdat Joo, haar man toch al kende ... Maar ze ging toch akkoord

3-6-2012
Het gaat nog steeds supergoed met Joo. De kennel is inmiddels klaar en Joo
verblijft er graag. Het enig waar nog aan gewerkt moet worden is dat hij niet
graag een bot afgeeft en de visite met moeite laat gaan. Bert heeft hen het
advies gegeven om net voordat de visite weg wil gaan Joo met iets lekkers in de
kennel te stoppen.
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Boris
Boris is een reu van 5 jaar oud. Die vanwege omstandigheden in het asiel
zat.
14 mei 2012 is de kennismaking geweest en die is heel goed verlopen.
Meneer zei tegen Boris "Ga maar in de auto" en dat liet Boris zich geen
2x zeggen. Hij sprong meteen in de auto om mee te gaan. Ze hebben
ook al een lekker wandeling in het bos gemaakt en ook dat ging super.

21 mei 2012
Het gaat super met Boris, wij zijn heel blij met hem. Het enige ‘probleem’ wat wij hebben is dat Boris bang in
het donker is. Dat komt waarschijnlijk door zijn verblijf in het asiel. Nu laten we gewoon ‘s nachts een lampje
branden.

Chardy

Chardy
kindjes
Chardy
Chardy

is een fiere Bouvierdame van 7 jaar. Zij kan met soortgenootjes en
goed overweg, mits de kindjes niet te jong en lief van aard zijn.
is lief, aanhankelijk en sociaal.
zat in een asiel in België.

Al gauw melde zich een belangstellende die net hun 2 bouviers hebben
moeten in slapen ze waren naarstig op zoek naar een nieuw maatje. Na
wat heen en weer gebeld was daar de kennismaking en is Chardy op 12
mei 2012 verhuisd naar haar nieuwe huis.
Ze heeft haar nieuwe huisgenoot, de kat, al ontmoet en er was absoluut
geen probleem!
Chardy heeft een nest gehad. Ze is momenteel veel te dik en vrij mat,
maar dat gaat helemaal goed komen.

30-5-2012
Het gaat heel goed met Chardy, Ze is een zeer krachtig gebouwde grote teef. Ze
speelt heel graag met de kat. Chardy is wel heel angstig, ze is overal bang voor,
ze kent heel weinig maar we neem alle tijd en rust om Chardy alles te leren. We
kunnen het samen goed vinden.
Omdat haar vacht zeer slecht verzorgd was, totaal tot op de huid vervilt, hebben
we alles moeten afscheren
Ze heeft een ontstoken tepel (wij denken dat ze niet al te lang geleden puppies
heeft gehad) en een zeer afhangend ooglid , maar alles zal met de tijd goed
komen
Chardy liet het eerst niet toe dat de trimster haar aanraakte. We hebben haar
toen op tafel getild en geschoren, ze was erg braaf. Toen we klaar waren met
scheren kwam ze voorzichtig naar me toe en begon mijn handen en armen te
likken, net of ze "dank je wel" wilde zeggen
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Blondy

Naar aanleiding van de uitnodiging voor de wandeling ontvingen wij de
volgende mail:
“Beste Bouviersupporters en in het bijzonder Jantina.
Met Jantina heb ik anderhalf jaar geleden voor het eerst contact gehad met
betrekking tot herplaatser Blondy. De oude dame is op een paar dagen na 13
jaar.
Het gaat nu weer goed met haar. Er is wel veel gebeurd met haar qua
gezondheid: vele antibioticakuren, een echo en uiteindelijk bleek het toch echt,
na een lange loopsheid, baarmoederonsteking in mei 2011, kort daarop
anaalklierontsteking. Ze was toen nog maar net klaar met de antibiotica. In
februari heeft ze vermoedelijk een hersenbloeding gehad. 's ochtends lieps ze
haar dagelijkse wandeling in het bos en 's middags kon ze bijna niet meer

lopen viel ze steeds om. Na een paar dagen wonderlijke pilletjes slikken was ze er weer boven op. Terwijl ik dacht
toen ik naar de dierenarts reed dat het haar laatste ritje was.
Vorige week bleek ze koorts te hebben en heel veel kleine beetjes te plassen en had ze vermoedelijk een
urineweginfectie. Maar na 1 dag antibiotica was ze al weer super opgeknapt.
Nu ligt ze bij mijn voeten lekker te ronken. Ze gaat dagelijk 1 á 2 keer mee naar het bos of uitlaatgebied. Zo nu en
dan met de uitlaatgroep van mij mee.
Ze blijft onwijs knuffelig en aanhankelijk en het is werkelijk een tophond. Zo lief! Ook wel wat uitgekookt als het om
eten gaat. Dan is ze erg drammerig en als ze haar zin niet krijgt of als iemand haar even op haar plaats wilt
begeleiden laat ze zich op haar zij vallen en "kan" ze niet meer lopen. Tot dat er weer eten verschijnt. Het is een
echt Beppie.
Nog een paar dagen en we hebben dus gebak en hondenkoekjes!
Graag had ik met haar naar de wandeling gegaan, maar ik ben bang dat het even te ver voor haar is. Ik wil jullie
heel veel plezier wensen!
Groeten R.J.
Blondy (de Boef), Buck (de Cairn) en Mitz (de Boxer)

Prada
Een jonge reu die na diverse malen herplaatst te zijn nu eindelijk zijn definitieve
thuis heeft gevonden.
Zijn nieuwe bazen berichten ons:

Hallo eigenlijk gaat het super met prada aan zijn gewicht word hard gewerkt onder
leiding van de dierenarts en is inmiddels 5 kilo gegroeid. wij hebben ruime bouvierkennis
ook met de werklijn en komen steeds meer tot de conclusie dat prada hier ook tot
behoort en dit kan dus ook de verklaaring geven waarom hij zoveel pech heeft gehad.ik
moet je nog vertellen dat wij prada al heel lang zaten te volgen en mijn liefde voor prada
is steeds groter geworden en nu ik hem in huis heb heeft hij mijn hart gestolen het is een
super hond voor mijn gezin en voor de andere honden met vr gr m
En dat hebben wij zelf kunnen zien zij zijn namelijk mee geweest met de
wandeling.
Inmiddels is Prada al weer meer aangekomen en wordt er aan de bespiering van
zijn achterhand gewerkt.
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Kira
Kira een jonge teef geboren in 2010 moest worden herplaatst.
Vanwege een echtscheiding was er te weinig tijd om Kira de beweging en uitdaging te
geven die zij zo nodig heeft. Daarom was het beter dat zij herplaatst werd.
2de pinksterdag is zij verhuisd. Kira gaat afwisselend in Nederland en Duitsland wonen.
Haar nieuwe bazen hebben een bed & breakfast in de Eifel
Kira voelt zich al redelijk thuis in Duitsland.
Ze hebben het idee dat ze al wel los zou kunnen lopen,maar dat doen ze nog even niet.

5-6-2012
Onderwerp: Kira doet het geweldig!
Lieve mensen,
Even een kort berichtje over Kira. Het gaat buitengewoon goed met haar. De eerste nacht was lastig want ze
wilde absoluut niet alleen in haar bench blijven. Wij hebben (voorlopig) haar bench in onze slaap kamer
geplaatst. Ze kan nu kiezen om op de grond of in haar bench te slapen. We zijn ook bij de dierenarts geweest
voor een algehele controle en ze heeft haar spuit tegen hondsdolheid gehad. Ook hebben wij ontwormingspillen
gekregen.
Kira is een snelle leerling en ze heeft het erg naar haar zin. Ze is heel erg lief en aanhankelijk, aan pootjes geven
komt geen eind! Luisteren gaat met de dag beter en ook commando's als “zit en af” volgt ze (meestal:) goed op.
Ze doet natuurlijk heel veel nieuwe indrukken op dus geduld is in deze een schone zaak. Buiten in de heuvels
loopt ze los en trekt ze sprintjes door het hoge gras. Dan is ze echt helemaal uitgelaten, en aan het eind van de
wandeling is ze bekaf.
Bijgaand ook een paar
foto's uit haar nieuwe
omgeving
Met een warme groet,
W en R D
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Basco
Basco is de enige zoon van Grietje en Duncan. Grietje en Duncan zijn in augustus 2010
vanuit een asiel in België naar het asiel in Balkbrug gekomen. Daar wisten zij
niet dat Grietje drachtig was en werden er in september 2010 geheel onverwacht
5 puppen geboren.
11-6-2012
“Basco gaat zo goed,geweldig,een hele fijne hond,hij wordt iets rustiger.
Het gaat uitstekend na zijn castratie,heeft soms nog wel even zijn mannelijkheid.
Maar het gaat gelukkig stukken beter.
Hij is onze eerste grote reu die geholpen is,deed ons aan het hart,voor hem ook fijner.
Ook zijn karakter is na de castratie veel fijner geworden.
Wat hebben we wat moeten wandelen,spelletjes enz met hem moeten doen,zoveel
energie hij had.
Terwijl hij nog steeds mee gaat als we rijden met de paarden het bos in,hij is gewoon
los mee.
En heel sociaal met andere honden,en nog even lui s ochtends met opstaan als pup,hij
is wakker en meneer slaapt zo verder,in het weekend wel een keer ideaal
Ik mis Bas heel erg op de dag,gelukkig is Mick er tussen door voor hem en James.
Hij is reuze blij,als hij mee mag in de auto mij weer halen.
Ook als ik ga paardrijden,gaat ie los mee het hele bos door,de dondersteen.
Als het paard harder gaat dan hij sringt hij ze naar de neus.
Bij thuis komst zijn ze weer dikke maatjes,likken ze elkaar weer aan de snuit,geweldig.
Heel veel groetjes,M&R en beesten.”

Brando

Een berichtje vanuit H.
Brando en ik (M) zijn geslaagd voor de curcus
Buddy Basis Plus,
en zijn alweer bezig met het vervolg daarop.
Vakantie,
We zijn voor het eerst met Brando op vakantie
geweest.
De reis ging naar Denemarken.
Het ging heel goed en Brando vond het geweldig,
zo op bijgevoegde foto,s is te zien.
Gr van B en M
en een knuffel van Brando.
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Sam / Whisky
Sam een reu van 2 jaar die in het asiel belanden omdat hij in een machtstrijd
verwikkeld was met de oude reu des huizes.
Snel mensen op de wachtlijst getipt en die zijn 6 juni kennis gaan maken.
Dezelfde middag ontvingen wij een mail met de tekst:
“YES!!! Sam of te wel Whisky zoals ie vanaf nu heet, zit bij ons. Tis een prachtige, lieve
hond. En ik voel dat het helemaal goed gaat komen.
Met Tom de hond van mn vriendin ging het super goed en hij is nu nog wat nerveus
aan het rondsnuffelen, heeft al wel gegeten. Maar ja, er komt zoveel op hem af op het
moment.
Laat hem maar ff gaan.
Ik hou je op de hoogte van de vorderingen van Whisky. Ben bang dat ie niet meer
terug gaat naar het asiel, heb hem natuurlijk week op proef zeg maar. Ben nu al aan m
verknocht.
Bedankt voor al je bemiddelingen en veel succes met de bouviersupporters. Maar dat
zit wel goed.
Ben van plan binnenkort naar een hondenschool te gaan en ws wordt dat de BD
Spijkenisse. Kan nooit kwaad.
We spreken elkaar weer.
groetjes A. en een grote zwarte (wel beetje vieze) poot van Whisky”
10-06-2012
Moet het ff kwijt hoor, maar het gaat zo ontzettend goed met Whisky. Vanavond zijn we naar het strand geweest,
samen met mn vriendin en haar herderpup. En het ging FANTASTISCH !!!!! Ze hebben heerlijk gespeeld, gerend en
gedold.....echt SUPER !!!
Wel is hij erg schuw naar voornamelijk mannen en voor een heleboeldingen krimpt hij ineen.....harde geluiden
bijv. Hij is bepaald niet veel gewend. Ook met eind lopen is hij erg snel moe, maar goed, dat is een kwestie van
opbouwen.
En zn staart hangt nog erg veel naar beneden, maar goed. Het is allemaal nieuw/eng voor m en er is in korte tijd
erg veel gebeurt in zijn hondebestaan.
Wilde het je toch even laten weten. We - mijn man ook - zijn erg blij met hem. Ook met hem gaat het uitstekend.
Hij blijft gewoon de rest van zijn boevenleventje ( uiteraard als alles met ons ook goed mag blijven gaan ) lekker
bij ons.
NOTE: Whisky heeft inderdaad ff tijd nodig ... Gemiddeld duurt het een week of 6 voordat een hond een beetje
gewend is, dan duurt het nog wel een half jaar voordat hij echt beseft dat ie niet op vakantie is maar mag blijven.
Bouw het langzaam op met hem te laten wennen aan van alles, negeer ongewenst gedrag en prijs hem de hemel
in bij goed gedrag!

Dusty
Zo stond Dusty op de website:
Dusty is een vierjarige bouvier kruising met een heel mooi kleurtje. Het is
een ferm beest en dat weet hij dan ook. Bij het wandelen trekt hij een beetje
aan de lijn maar dat valt mee. Hij is wel aan de dominante kant dus liefst een
baasje met wat ervaring zodat die zich erboven kan stellen. Verder luistert hij
goed naar z'n naam en knuffelt hij graag. Of hij met katten of kinderen kan is
niet geweten.
De mensen die Babette hebben geadopteerd hebben ook kennis gemaakt met
Dusty. Het is een grote reu met een zachte vacht. Maar is wel heel lief. Ze
hebben zelf nog even getwijfeld om hem ook te adopteren.
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Op 6 juni 2012 ontvingen wij deze mail
“wij zijn de nieuwe Belgische eigenaars van "Dusty", een x bouvier newfoundlander van 5
jaar oud
bouvier minded en jaren geleden reeds eerder al een bouvier geadopteerd uit het asiel,
12,5 is die beste vriend bij ons mogen worden...
de goede herinneringen aan hem en aan het ras hebben ons ertoe aangezet om opnieuw
uit te zien naar een bouvier of x van bouvier
na het overlijden van onze oudere hond eerder dit voorjaar; hebben we Dusty dan ook
geadopteerd uit het asiel van Zwevegem
we hebben door zijn komst het verdriet van het verlies van onze vorige hond een beetje
kunnen opvangen
Dusty heeft het hier enorm naar zijn zin en is ook al enkel keren mee gaan kamperen
hij heeft al veel nieuwe vrienden gemaakt en even vele harten gestolen...
het fotootje in bijlage, is de Dusty van dit moment, speels en hartelijk
enfin hierbij een dikke poot van hem en van ons de groetjes
proficiat met jullie bouvier site “
vriendelijke groeten
I en M

Pepper (Babette)
Babette een teefje van net 1 jaar zat in februari 2012 in het asiel.
“Hoi hier dan eindelijk een foto van pepper !!!!
ze doet het goed, is lekker geschoren, en gewassen.
het is een schat van een hond, wil haar niet meer kwijt.
helaas acepteerd ze de katten nog niet !!!
ze wil er mee spelen, maar de katten zien dat anders hahaha.
verder is ze goed gezond, en heeft heel wat bekijks op straat, als ik met
haar wandel.
op de camping is ze het lieverdje van iedereen.
ze rent, speeld, en gaat goed met de andere honden.
en ze waakt ook goed.
hopenlijk voldoende ingelicht over pepper !!!!
mvg r en f”

Sydney

Sydney werd 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. De verdere bemiddeling hebben wij aan de IG overgelaten.
De mensen zijn met de camper naar Duitsland gegaan om kennis te maken
met Sydney. En dat klikte goed. Al bij de eerste ontmoeting werden ze
vriendelijk begroet door Sydney en ook tussen de honden ging het prima
Sydney is een aantal dagen mee geweest om te kijken of het goed bleef
gaan met de 10 jarige aanwezige reu, en dat deed het. Na 1 dag werd al
besloten dat Sydney met hen mee naar Frankrijk ging.
Sydney trekt enorm aan de lijn en heeft nog een paar projectjes meer
waar aan gewerkt moet worden, maar de familie verheugt zich op deze
opgave. Sydney is slechts net een paar uurtjes bij hun maar het zag er naar uit alsof ze al
jaren samen waren.
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19-6-2012
“Gisteren zijn we weer thuis gekomen. Sydney is een grote meisje maar wel wat onzeker.
Wij hebben een grote tuin daar kan Sydney lekker los lopen zonder riem dat vind e geweldig. We lieten haar steeds
aan een 10 meter lijn lopen om haar toch haar energie kwijt te raken.
Sydney is een"wervelwind", zeer behendig, nieuwsgierig naar alles. Maar ik vind dat ze zeer snel leert.
Tijdens het wandelen trekt ze aan het begin erg, daarna het wordt beter.
Als we haar roepen komt ze vaak, maar als ze iets interessanters ziet dan luistert ze niet dus dat wordt oefenen!
Alles is voor Sydney nog spannend op dit moment.
Met Sydney waren we al in de stad, in de winkels, op de rommelmarkt en in het café. Ze moet ons ritme van de dag
leren kennen. Er is de laatste tijd niet zoveel meer met haar gedaan denk ik, dat merk je de lichte onzekerheden van
haar. Maar Sydney is wel een te gekke dame. Ik vind dat ze zich heel snel aanpast aan het nieuwe baasje en
vrouwtje.
Met onze Jerry is het goed. Ze gereageerd nog wel wild op andere honden.
Ik ga met haar in de nabije toekomst naar een gehoorzaamheid cursus.”
Groetjes,
K

Tjabbo
Op 18 juni 2012 kregen wij een naar bericht van de bazen van Tjabbo. Zij
hadden hem die morgen dood gevonden. De avond ervoor had hij wat lopen
kuchen en ze wilde net met hem naar de dierenarts gaan.
Wij herinneren ons Tjabbo nog goed van de allereerste wandeling 20 februari
2010 hoe blij zijn bazen waren dat hij voor het eerst lekker los tussen de
andere honden kon lopen.
En wensen Daniëlle en Herman veel sterkte.
Tjabbo december 2010

Zomerwandeling 3 juni 2012
Op 3 juni was het dan zover, dan zou de zomerwandeling van de Bouviersupporters plaats vinden. Vol, goede moed
stapte ik uit bed, maar toen ik de gordijnen open deed en naar buiten keek zakte de moed me in de schoenen. De regen
kwam met bakken naar beneden en het zag er niet naar uit dat het om een plaatselijke bui ging.
Dus snel Jantina “een buienradar fan “ gebeld, maar zij had geen regen en wist me te vertellen dat het in Ede binnen
enkele uren zou opklaren. Ze vertelde het zo vol overgave, dat ik er niks tegen in kon brengen en heb toen de
wandelschoenen ook maar uit het vet gehaald.
Op de parkeerplaats aangekomen zag het er al een stuk
zonniger uit, niet alleen vanwege het zien van zoveel bouviers,
maar ook de baasjes liepen er kleurrijk bij. Daar wachtte ons
nog een verrassing ,want Marianne het baasje van Chanel had
wat lekkers voor ons gebakken, we hopen natuurlijk dat ze bij de
volgende wandeling ook weer van de partij zullen zijn.
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We maakten ons allemaal druk over het weer, maar ik geloof dat we voor de bouviers geen beter weer hadden kunnen
uitzoeken, de bommetjes vierden hoogtij in de plassen en ook werd er heel veel in de prut geschoven.

Bommetje

Prutschuiven

Ook aan een regendans ontbrak het niet en Marianne weet nu waar de uitdrukking van Spring in het veld vandaan
komt.
Jong en oud liepen allemaal gezellig door elkaar heen, de jongste waren 11 maanden en de twee oudsten 13 jaar.

De regendans
Spring in het veld
Deze foto’s zijn gemaakt door Vera waarvoor onze dank

Door het slechte weer viel de prachtige omgeving wat minder op, de wandeling ging over de grafheuvels en vanaf daar
heb je een schitterend uitzicht over de heide. Ook de schaapherder liet zich niet zien en hield zijn schaapjes op het
droge.

Er werd niet alleen een weer record verbroken zoals de koudste
zomerdag sinds 41 jaar ,maar ook een boevenrecord ,nooit eerder waren
er zoveel inschrijvingen geweest voor een BS supporterswandeling. Er
waren 55 aanmelddingen,waar van er zich een aantal afgemeld hadden
en er 50 deelnemers overbleven met in totaal 35 honden, waarvan
sommige zoals die van ondergetekende voor twee telden.

Niet iedereen staat hier op er waren al een aantal mensen naar huis.
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Het is altijd weer leuk om tijdens zo’n wandeling te zien hoe het met de herplaatste honden
vergaat en wat hebben ze het getroffen met hun nieuwe baasjes.
Zoals bijv. Prada de wat magere hond die veel te lang in het asiel gezeten heeft en aan het
wegkwijnen was, en zie eens wat een goed gebouwde vent het is geworden. Zijn nieuwe
baasjes raakten dan ook niet uitgepraat over hem of Beau die bij haar vierde baas is en nu
lekker met haar baas traint en veel op het strand te vinden is.
Bella de pup van grietje en Duncan was ook van de partij, inmiddels is ze uitgegroeid tot
een hele mooie slanke dame.
Balou de meest avontuurlijke van het stel was net op tijd hersteld van een lastige blessure
aan haar poot ,deze dame wist de spanning er goed in te houden door een andere route te
kiezen, ze was al vaker op de Ginkelse heide wezen wandelen en vond de uitgezette route
schijnbaar niet spannend genoeg. Dit was zomaar een greep uit de vele herplaatsers die
mee liepen, het zijn stuk voor stuk heerlijke boeven.
Er zijn helaas nog teveel bouviers op zoek naar een warm mandje en wie weet kunnen we
die bij de volgende wandeling ook verwelkomen met hun nieuwe baasjes.
Al met al was het een zeer geslaagde wandeling en tot de volgende keer, Bedankt BS

Prada

Mijn foto’s zijn te vinden op
http://www.zavage.nl/bouviers/wandelen/bouviersupporters/supporters.html
Hanneke

Nog meer foto’s zijn te vinden op onze website http://www.bouviersupporters.nl/zomerwandeling.htm
Bestuur en medewerkers van Stichting Bouviersupporters wil iedereen
bedanken voor zijn of haar deelname en in het bijzonder Marian voor de
traktatie en Hanneke en Christina voor het uitzetten, begeleiden en aanvoeren
van de " colonne" mensen en honden.
Ook zin gekregen om mee te wandelen?
De volgende wandeling is 9 december 2012 in Haaksbergen.
Opgeven kan vast via een mail naar info@bouviersupporters.nl

We hebben weer enorm genoten. Ook nog lang nadat we thuis waren, want de
bergen zand bleven maar komen ;-)
Vond het wel jammer dat mijn kanjer dit heeft
Ach, als je die twee tevreden koppies ziet, vind je dat helemaal niet erg.
misgelopen....
Een paar keer de bezem erdoor en een keer stofzuigen en de boel is weer netjes.
Jullie ook nogmaals bedankt voor deze dag, zeker voor Ook onze vrienden, Haiyi en Gerard, hebben een geweldig dag gehad. Toen we
herhaling vatbaar!
thuis kwamen, hebben we met z'n viertjes de foto's bekeken en hopelijk een
leuke selectie gemaakt. Hier heb je er alvast een paar.
Groetjes,
Nogmaals heel hartelijk dank voor een gezellige dag.
Yvonne
Groetjes,
Hanneke, Adri, Haiyi en Gerard
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Een deel van deze foto zijn gemaakt door Hanneke.
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17 juni 2012 KCM Dag Nederlandse Bouvierclub
Op uitnodiging van de NBC stonden wij ook dit jaar weer met een standje op de
kampioensclubmatch... DE HAPPENING VOOR BOUVIERMINNEND NEDERLAND!
De laatste 2x vorig jaar was het onwijs slecht weer dus stonden we in de manege ...
Beetje opgepropt maar heus gezellig. Maar desalniettemin hoopten wij toch zo dat we dit jaar
weer buiten konden staan ....Dat is zoveel leuker !
Dus hele week al duimen ...
Vrijdags regende het nog, maar warempel ... Ik stond zaterdagmorgen op met een waterig zonnetje... Jippie !
Ik had de dagen ervoor alles zover klaar gemaakt dat we alleen nog maar de dingetjes op hoefden te hangen. Om 7.30
zat ik in de auto met Reza en Zandor ... Op naar heteren ... Het is
verdorie net of ze het aanvoelen hè die twee ...dat er iets leuks staat te
gebeuren ...
Op plaats van bestemming aangekomen kwamen ook onze voorzitter
Eric van Nus en onze kynoloog Bert Smallenbroek al snel. Nou eerst
maar eens even de partytent opzetten en inrichten ... Zo dat viel heel
niet mee ... Er was zoveel wind dat de hele handel de lucht in ging. Bert
kwam met het idee om zijn auto op het veld te zetten, dan konden we
daar ons tentje aan vast knuppen....
Goed plan ! De tent is de hele dag op zijn plek gebleven.
We hadden niet veel boefjes om te bemiddelen want net de dagen
ervoor hadden we er nog weer 3 onder de pannen gekregen... Nou mooi
toch !!!
BJ, een 10 jarig boefje en grote allemans vriend, hebben we een beetje
extra onder de aandacht gebracht en warempel, deze week kwam het
bericht van het asiel dat hij geplaatst is. Heeft ons lobbyen dan wellicht geholpen ???

Bert had een tunnel/ slurf bij zich en dat was een groot succes ... Joh dat vonden onze
boefjes machtig mooi !!
( ook de kinderen die aanwezig waren trouwens)
We hebben veel bezoek aan onze stand gehad, vele bekenden getroffen. Ik heb vele
herplaatsers mogen begroeten ... Wat leuk om te zien dat het zo goed met jullie gaat!
Bert heeft het ook druk gehad met vragen over gedrag, hij heeft vele mensen voort
kunnen helpen met tips en trics !
Kortom het was een leuke gezellige dag, het weer was toppie .. Lekker zonnetje en een
stevig briesje! Om 19.30 was ik thuis ... Moe maar voldaan !
Wij bedanken de NBC en manege de Fruithof voor hun gastvrijheid !
Noteer vast in uw agenda : 16 september NBC evenementendag wederom in Heteren ... Wij komen met een leuke
verrassing naast onze stand !
En ook de NBC heeft weer veel leuks in petto , is ons beloofd !
Jantina
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Behendigheid met een Bouvier
Dat is toch anders dan met een Border Collie. Behendigheid is eigenlijk een sport voor elegante, behendige honden en
dat zijn de meeste Bouviers niet echt. Ze zijn een beetje lomp, nemen het niet zo nauw met regels als raakvlakken en
een Bouvier in volle vaart door de slurf, dat komt de houdbaarheid van zo’n slurf niet ten goede.
Maar desondanks heeft onze Zora op 4 maart de 6e plaats gehaald op het vast parcours in de A klasse en kwam
daarmee op de 2e plaats in het landelijk klassement!!
Stoer toch!?
Toch was dit maar van korte duur, want op de volgende wedstrijd kwamen de
snelle Border Collies en Tervuerense herders. En die maken door hun snelheid
veel fouten. Maar als ze foutloos door een parcours komen, dan doen ze dat in
een supersnelle tijd, daar kan een Bouvier echt niet aan tippen.
Mijn dochter traint met allebei onze Bouviers behendigheid. Beide honden vinden
het heel geweldig, maar hebben toch hun beperkingen. Zora is voor een Bouvier
behoorlijk elegant en atletisch gebouwd en heeft dus geen problemen met de
toestellen. Zygo is een echte lomperik. De meeste Bouviers zijn over het
algemeen behoorlijk lomp en vinden bovendien dat iedereen die in de weg staat,
recht heeft op een snauw. Dit wordt (uiteraard) niet door iedereen gewaardeerd.
Dit kan soms lastig zijn bij een wedstrijd, maar het blijkt dat sommige Border
Collies door de stress van een wedstrijd, net zo hard snauwen naar andere
honden of mensen. Maar Border Collie´s zijn een stuk kleiner en zien er veel minder gevaarlijk uit dan een Bouvier, best
lastig dus.
Ook op de training zelf moet je rekening houden met mensen en honden die er van uit gaan dat alle honden alleen
maar willen spelen.
De hindernissen zelf zijn meestal geen probleem, de regels die daarbij horen vaak
wel. Bouviers vinden dat ze best van bovenaf de schutting naar beneden kunnen
springen, volgens de regels moeten echt de raakvlakken aangeraakt worden.
Tunnels en slurven in volle vaart doordenderen vinden ze echt geweldig, ook als
de slurf dan omrolt of vervormt. De kattenloop, het smalle plankje op 1,50 meter
hoogte, ach als ze naast de plank stappen, dan springen ze er gewoon van af, niks
schrikreactie of blessure. De wip, het is de bedoeling dat deze kantelt door het
gewicht van de hond als die net voorbij de middenas loopt. Een Bouvier die er in
volle vaart overheen rent, zodat de wip niet eens tijd heeft om te kantelen, die
springt er gewoon van af, maakt niet uit. Het kost echt moeite om duidelijk te
maken dat ze moeten wachten in het midden, de wip laten kantelen en dan pas
doorlopen, veel denkwerk voor een Bouvier hoor!
De paaltjes, waar Border Collies zo elegant door heen zoeven, wordt moeilijk.
Zora kan het prima en ze heeft ook een soort heen en weer sprong ontwikkelt.
Zygo gooit zijn lompe lijf door de paaltjes en maalt niet om een paaltje meer of
minder.
Hoogtesprongen gaan helemaal prima, hoewel het geen probleem is de zijkant
mee te nemen, een Bouvier springt gewoon door, desnoods over de zijkant heen.
Behendigheid met Bouviers is echt heel
geweldig, je staat elke keer weer versteld
van hun veelzijdigheid.
Het kost wat training, maar uiteindelijk lukt het zelfs een lompe bouvier om netjes
door een parcours te gaan. En dat je soms de toestellen moet repareren, ach dat
neem je voor lief als je ze zo ziet genieten op hun stormbaan!
Groetjes, Elly, Zora en Zygo
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Speciale aandacht voor: Dio
Bent u de juiste baas voor DIO …..????

Dan wil Dio heel graag kennismaken …………..

Dio, geboren op 10 november 2010, een mooie ranke Bouvierreu die via een omweg naar de opvang in Winschoten is
gekomen, omdat hij een beetje “de weg” kwijt was en dit tot uiting kwam in zijn gedrag. ( in negatieve zin wel te
verstaan)
Eerst heeft hij een jaar in Nederland gewoond, daarna een half jaar in Italië. Nu weer terug in Nederland in Winschoten.
In het eerste gezin ging het niet goed. Het contact tussen de
gezinsleden en Dio werd, door omstandigheden en door
bijtincidenten verstoort waardoor hij niet kon blijven. Via een andere
herplaatsingsite werd een nieuw thuis gezocht.
Er melden zich mensen met Bouvierervaring die hem wel een tweede
kans willen geven. ( Nederlanders die in Italië wonen en daar
vakantieappartementen verhuren ) Bij het eerste contact wordt er
buiten op neutraal terrein kennis gemaakt met Dio. Dat ging goed.
Binnen draagt Dio, om veiligheidsredenen, een muilkorf. In huis
blafte en gromde Dio op afstand naar deze voor hem vreemde
mensen, maar na verloop van tijd kwam hij wel contact zoeken met
de nieuwe eigenaren d.m.v. ruiken. De bijtincidenten die er zijn
geweest waren gericht op de autistische zoon. Bij de kennismaking
zien de (nieuwe) eigenaren van Dio ook hoe het kind over de bench
heen hangt terwijl Dio in de bench zit. Op dat moment keek Dio niet
blij, het irriteert hem overduidelijk. Wat er precies allemaal is
gebeurd in het verleden valt niet te reproduceren, maar dat deze combinatie gezin – hond niet klopte, dat was duidelijk.
De nieuwe baasjes wilden hem een kans geven dus ging Dio mee naar Italië. Aanvankelijk ging dit prima, maar toch
bleef hij veel grommen naar mensen. Per mail word contact gehouden met een
Nederlandse Hondenschool die hen van tips en adviezen voorziet om het gedrag
onder controle te krijgen en/of te houden. De ontwikkeling van Dio’s gedrag staat
niet stil. Sterker nog, het ontwikkelt zich snel, zowel de goede als de foute kant
op. Oefeningen als hier, zit, af, blijf, los (bal) doet hij geweldig goed.
Contact met andere honden ook geen probleem. ( In Italië was hij samen met
twee andere honden en dat ging prima).
Zijn andere (minder fijne/foute) kant is, dat hij mensen wil domineren op een toch
(voor honden) sociale manier. Loop je naar zijn plaats waar hij ligt, dan gromt hij
(ga weg), komt hij bij je dan wil hij een aai over zijn kop, precies zolang als
meneer dat wil, dan gromt hij een keer (stop daar mee) zo niet dan hapt hij naar
je hand. Na vele inspanning gaat het ook in Italië niet goed. De vakantiegangers
en andere vreemden werden steeds negatiever benaderd
door Dio. Hij kon met geen mogelijkheid op dit adres
blijven, (vanwege de vele vreemden die op het erf
kwamen) hoe jammer of de baasjes het ook vonden. ( ze hebben echt alles geprobeerd om het
te voorkomen)
Via via kwam men uit bij de Interessengemeinschaft Bouvier Des Flandres ( hierna te noemen
IG) uit Duitsland voor hulp. En die werd geboden. Dio werd bij ons aangemeld en ik (Bert
Smallenbroek van Kynologie Kolham) wilde graag met hem trainen !
Dio word door de baas vanuit Italië naar Zuid-Duitsland gebracht. Hier zit hij een paar dagen in
een pension, waarna hij door vrijwilligers van de IG naar Münster word gebracht, en de
volgende dag naar Winschoten. Een reis van 1800 km.!!!
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Verslag door Bert Smallenbroek:
In Winschoten leer ik hem kennen. Telefoongesprekken en mails met de mensen uit Italië geven een beeld van Dio. Ik
ervaar Dio als een hond die op jonge leeftijd heeft geleerd snel en scherpe grenzen aan te geven. Bij hem lijkt het alsof
hij uit het niets reageert, ik denk dat hij heeft geleerd snel te handelen voordat iemand hem corrigeert.
Als ik met Dio train, draagt hij een gewone halsband met daaraan een lijn van 2 of 10 meter. Corrigeren doe ik met
mijn hand of door mijn been/knie tegen hem aan de drukken.

Laat ik hem appél oefeningen doen los of aangelijnd, prima totdat ik hem ga corrigeren omdat ik wil dat hij meer
presteert. Dan laat hij een grom horen. Doet hij daarna zijn best en heeft een beloning verdient, braaf, aai over zijn kop
of een voertje (hij vind het alle drie prima), dan zie je hem er lol in hebben om samen te werken en dan wil hij ook
werken. Dram je door, dan kom je hem tegen want dan kan Dio ook drammen en zijn zin doordrijven.
Apporteren doet hij prima, ook hier probeert hij steeds mij naar de bal toe te lokken, door hem niet netjes te brengen.
Ga ik daar op in, dan legt hij de bal de volgende keer nog iets verder bij mij vandaan. Ook leuk is een bal pakken en
kijken of je de persoon achter je aan kan krijgen, reageer ik niet dan komt hij achter langs en druk even stevig zijn bek
tegen mijn benen aan. Soms is zijn bek dicht, soms voel ik zijn tanden. Hij bijt dan niet!! Dit gedrag begint hij langzaam
op te bouwen.

Muilkorf om vindt hij geen probleem. Controle bij de dierenarts (uit voorzorg met muilkorf om)is
ook geen enkel probleem. Hij was best blij met de dierenarts, zelfs toen hij een injectie kreeg
waarvan de arts zij “die kan even pijn doen” Bij Dio niet.
Op mensen reageert hij heel divers. Een aantal mensen kan gewoon zijn kennel binnen stappen
en dan is hij net zo vrolijk. Bij anderen gaat dat de eerste keer niet goed, hij gromt en blaft.
Prima, dan krijgt hij maar een beetje voer van die persoon en blijft maar lekker zitten wachten
totdat ik kom en hem uit zijn kennel haal. Gaat het eenmaal goed met mensen, dan is de
ervaring (tot nu toe) dat het ook goed blijft. Aan een paar DAMES heeft hij blijkbaar een hekel,
hij gromt en blaft als hij ze ziet, en dat blijft hij doen. Wel valt op dat het hier DAMES betreft die
of bang/terughoudend zijn naar grote honden, en dames met een bril op!!!!
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Dio’s reactie naar vrachtwagens was in Italië een probleem, hij stond rechtop aan zijn riem en wilde in de aanval. Hier
heb ik hem daar zelden op zien reageren, bovendien was dat met een lichte tik aan de lijn te corrigeren.
Contact met mijn honden is geen probleem. Zelfs niet als er met ballen word gespeeld. Dan vind ik hem erg sociaal.

Er is nog wel wat werk aan de winkel maar toch gaan we al vast op zoek naar een juiste baas voor Dio.
Kijk op onze website http://www.bouviersupporters.nl/dio.htm voor het vervolg van de training en videomateriaal.
Bent u , na het lezen van dit verhaal, geïnteresseerd in Dio en bent u bereidt om de training die Bert nu met hem volgt
verder voort te zetten? Zo ja… dan wil Dio heel graag kennismaken met u ( en Bert ook)
Meld u bij info@bouviersupporters.nl
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Stichting
Bouviersupporters
Korte Voren 1
4904 PV - Oosterhout
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
Rabobank Oosterhout 1604.49.286
IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86
BIC : RABONL2U
Fiscaal nummer 850034814

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

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

Sommertreffen der Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres gUG
van 28.09.2012 tot 30.09.2012

www.eifel-camp.de
Dit keer gaat het naar de prachtige Eifel in Duitsland.
De Camping is door ons ( IG) reeds getest en als zeer goed bevonden.
Er zijn nog wat trekkershutten beschikbaar, maar u mag ook zelf uw caravan of tent natuurlijk meenemen.
wilt u niet overnachten ....daggasten zijn ook van harte welkom !!

Heeft u interesse , meld u zich dan bij ons of bij ....
info@ig-bouvier-des-flandres.de
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