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Voorwoord
In het eerste kwartaal 2012 heeft de Stichting Bouviersupporters zich mede
ingespannen voor de herplaatsing van 26 bouviers waarvan 8 bouviers uitsluitend door
onze bemiddeling konden worden herplaatst en 1 bouvier dankzij de deskundige hulp
van onze medewerksters en Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham uiteindelijk bij
zijn baasje kon blijven.
In dit nummer:
Voorwoord

2

Wie vond een nieuw thuis

3

Activiteiten in het
2de kwartaal 2012

4

Verslag bijeenkomst IG

5

Hoe is het met…….

6

Op bezoek bij Neo

16

Medisch:
Baarmoederontsteking 18
We gaan op vakantie
20
Speciale aandacht voor:
Jones

22

Op de bestuursbijeenkomst van 10 maart 2012 heeft mevrouw Anoek Schipper
wegens drukke werkzaamheden in haar praktijk en gezin het penningmeesterschap
overgedragen aan de heer Alex Stobbe welke vanaf die datum de functie van
Secretaris / Penningmeester vervult. Mevrouw Schipper blijft aan als bestuurslid en zal
zich naast haar algemene bestuurswerk vooral richten op de advisering met
betrekking tot diergeneeskundige zaken.
Aansluitend op de bestuursbijeenkomst vond de kwartaalbijeenkomst plaats van
bestuur, adviseur en medewerkers. Tijdens een gezellige gezamenlijke lunch daarna
werd kennis gemaakt met zeven medewerkers van de Interessengemeinschaft Bouvier
des Flandres. Vervolgens werd de manier van werken van beide organisaties
besproken en werden nadere afspraken gemaakt over de samenwerking.
In het eerste kwartaal werden wij geconfronteerd met de problematiek rond de
bouvier Jones. Dankzij de inzet van onze medewerkers en de enorme inzet van de
Interessengemeinschaft heeft Jones alsnog een kans gekregen. Verder in dit Magazine
vindt U hierover meer informatie, alsmede een oproep tot geldelijke steun voor de
verdere rehabilitatie van Jones.
Op 14 april 2012 wordt de eerste trimclinic gegeven en op 3 juni 2012 kunt U
deelnemen aan de midzomerwandeling welke ergens in het midden van het land zal
worden gehouden. Over beide activiteiten vindt U verderop in dit Magazine meer
informatie.
Bij recent overleg tussen De Nederlandse Bouvier Club en de Stichting
Bouviersupporters zijn vergaande vorderingen gemaakt ten aanzien van de
ondersteuning van elkaars activiteiten op het gebied van bemiddeling van bouviers,
wandelingen, informatieverschaffing, e.d.
Inmiddels heeft de Stichting Bouviersupporters van de Belastingdienst bericht
ontvangen, dat zij wordt erkend als ANBI [ Algemeen nut beogende instelling].
Daarmee is de Stichting Bouviersupporters de enige organisatie in bouvierland aan wie
deze fiscale status is toegekend. Deze status heeft voor de stichting het voordeel, dat
donaties, legaten en erfstellingen vrij van schenkbelasting en erfbelasting worden
verkregen.
Voor donateurs heeft is het voordeel, dat zij hun donaties in aftrek kunnen brengen op
hun fiscale inkomen, dan wel bij een onderneming op de fiscale winst.

Tot slot wensen wij U en Uw bouvier(s) prettige en zonnige paasdagen.

Stichting Bouviersupporters 2 april 2012
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Wie vond een nieuw thuis in het 1ste kwartaal 2012

Fenja

Boy

Puck

Mazout

Lara

Zappa

Indra

Lauguann

Diesel

Gitan

Nando

Hibis

Boy

Bommel

Dakota

Igor

Marley

Senna

Babette

Vida

Prada

Beau

Yrrah

Osstap

Dalton

Pagina 3

Bouviersupporters Magazine
april 2012

Nora blijft thuis

Jessi

Activiteiten in het 2de kwartaal 2012
14 april 2012 Trimclinic
De trimclinic op 14 april zit vol.
In het najaar wordt er weer een trimclinic, alsmede een vervolg- trimclinic gegeven.
Wanneer deze zijn is nog niet bekend. Via een nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.
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)

3 Juni Midzomer wandeling
Noteer vast in uw agenda : Zomerwandeling 3 juni
locatie: midden van het land….
Bent u erbij ?? Wij zouden het erg leuk vinden om u en uw trouwe
viervoeter(s) te mogen begroeten…
Nadere info in de volgende nieuwsbrief !!
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar
info@bouviersupporters.nl o.v.v. Zomerwandeling

17 juni 2012 Kampioens Club Match
Ook op de KCM georganiseerd door de Nederlandse Bouvier Club in Heteren
zullen wij dit jaar weer met een stand staan.
Adres: Manege de Fruithof Dorpsstraat 5 6666 AE Heteren
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Bijeenkomst en kennismaking met de
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit Duitsland
Al enige tijd werken wij intensief samen met de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit Duitsland
( afgekort IG ) Zij hebben ons ook al enorm geholpen bij de rehabilitatie van Oskar en nu weer bij die van Jones.
Vele Nederlandse bouviers hebben dankzij de samenwerking met de IG hun nieuwe thuis gevonden in Duitsland.
Hoogste tijd dus om elkaar eens te ontmoeten en kennis te maken met Bouviergekken uit Duitsland. Er werd een datum
geprikt : 10 maart 2012
Aangezien Duitsland nogal groot is en de medewerkers en het bestuur door heel Duitsland wonen vonden wij dat we een
plek moesten kiezen die voor iedereen redelijk centraal lag.
En laat dat nou toch Haaksbergen zijn ( tja wonderschoon en in dit geval toch best centraal )
De belangstelling bij de IG was groot en zij werden vertegenwoordigd door 7 personen. En wij waren ook met 7 dus was
dat even mooi verdeeld….
Op uitnodiging van ons hebben wij eerst met zijn allen een heerlijke lunch genuttigd. Daarnaast hebben we gezellig
kunnen kletsen…. Je staat er verbaast van hoeveel Nederlands zij nog verstaan en hoeveel Duits wij nog verstaan….
( ook al denk je dat je het helemaal niet kunt) er waren een aantal teamleden ( zowel bij hun als bij ons) die ook
konden vertalen dus dat zat best snor.
Na de lunch zijn we in overleg gegaan… er waren best wat punten te bespreken. “s-middags om 16.30 uur waren we
uitvergaderd en ging iedereen moe maar voldaan naar huis. We hebben nu een handvat om in de toekomst onze
samenwerking alleen nog maar verder uit te breiden.
Wij willen langs deze weg de IG ontzettend bedanken voor deze prettige samenwerking !!
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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, graag met onze lezers delen.

Fenja
Fenja's verhaal is heel treurig.... 5 jaar lang in een donkere kamer geleefd, nooit
naar buiten ...
Ze wordt gelukkig gered en komt in het Asiel.
Daar leren ze haar veel! Ze zijn ook heel gek met haar......het belangrijkste
.....ze leert wat liefde is, !
Ze schrikt van alles, daglicht kende ze zelfs niet.....Het asiel was kieskeurig wie
deze dame als nieuwe baas mocht begroeten en dat is logisch... als ze ging
verhuizen zou het alleen naar een definitief adres zijn.
Na lange tijd melden zich belangstellenden. Deze brachten haar echter in no
time weer terug omdat ze een klein gezwelletje had bij de tepels. Ze waren bang
voor onkosten!
De Interessengemeinschaft in Duitsland had een belangstellende.... het asiel
moest er zeker van zijn dat dit een definitief adres werd... Jantina heeft dus een
hoop heen en weer gebeld voordat de kennismaking plaatsvond. Het leuke
hierbij is dat deze belangstellenden eigenlijk op zoek waren naar een hele jonge
reu.....
Ze hebben op de site gekeken en vielen als een blok voor Fenja.... alles behalve
een reu en ook niet zo heel jong.!
Begin januari is de familie in de auto gestapt om de vele kilometers naar het
asiel in België af te leggen....
Het asiel had Fenja lekker in bad gedaan en ze was een beetje in model
geknipt.... de medewerkers wilden dat ze goed voor de dag kwam.
Na een zeer positief gesprek in het asiel is de familie uiteindelijk met Fenja naar huis gereden, naar de bergen in
Duitsland.
Een aantal medewerkers van de IG hebben haar mogen bezoeken en kunnen zien dat ze een fantastisch nieuw
THUIS heeft gevonden.
Ze deelt haar leven met een kat, een kleine hond en een aantal paarden. Ze hebben een leuk stromend beekje bij
huis waar ze lekker kan zwemmen. Een grote weide en een heel groot eigen bos.... naja... wat wil je nog meer ...
EEN HONDENPARADIJS
We zijn superblij dat Fenja nu eindelijk van haar leventje kan genieten
Dank aan de Interessengemeinschaft voor de fantastische (grensoverschrijdende) samenwerking !!
9-1-2012
"Vandaag naar de Dierenarts geweest. Fenja heeft wel wat last van een oude verwonding aan 1 van de voetzooltjes,
de nagels waren wat lang en zijn geknipt!
Fenja is bang voor de halsband en de lijn, dus de halsband blijft nu even om
Ze eet goed en verdedigd haar eten tov de andere hond en kat.
Ze gedraagt zich alsof het nooit anders is geweest."
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15-01-2012
“Het gaat super goed met Fenja. Ze woont op een mooie boerderij waar op dit
moment 13 paarden staan. Ze kan het goed vinden met het hondje en de grote rode
kater. Ze leven heel tevreden samen.
Voor haar staat er de hele dag eten klaar, ze mag zoveel eten als ze wil. Ze eet
echter alleen dat wat ze nodig heeft. Met de kinderen gaat zo ook goed om.
In huis als er onbekende komen is ze wat schuchter en verlegen maar wel heel
vriendelijk. Buiten is ze actief en volop aan het spelen..
Ze mist nog wel wat spieren en haar vacht ziet er niet uit. Dat komt wel goed. De
mensen willen het rustig opbouwen ze moet eerst nog wat aankomen en er moet
nog meer vertrouwen op gebouwd worden.”
Ook het asiel is erg blij voor Fenja. Zij berichten ons:

“Beste
Bedankt voor de mooie foto’s Je kan echt wel zien dat Fenja het heel erg naar haar zin
heeft. We zijn zo blij dat Fenja eindelijk de thuis heeft gekregen die ze oh zo verdiende
na alle ellende die ze in haar jonge leven heeft meegemaakt
Mvg .….. Adm. Bediende”

6-3-2012
“Met Fenja gaat het prima… ze
is zowaar een beetje dominant
aan het worden… ;-)
Ze komt heel mooi in de
bespiering en de vacht …
Ze is gek op haar kleine
hondenmaatje. Ze speelt graag
met de bal !
Was ze tot voor kort heel erg
gericht op het vrouwtje, nu
begint ze de kinderen ook
steeds leuker te vinden !
In april wordt ze gesteriliseerd
en dan wordt ook gelijk de
kleine tumor bij 1 van de
melkklieren weggehaald.”
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Boy

Boy is een 9 jarige reu die door het overlijden van zijn baas
in het asiel in Enschede belanden.
Voor hem was er snel een baas gevonden er was echter 1
probleem zij hadden geen vervoer en met het openbaar
vervoer te gaan was zo dachten zij nu nog veel te belastend
voor Boy. “Geen probleem” zei Jantina ik rijd u wel.
De afspraak met het asiel was snel gemaakt.
Jantina heeft eerst het toekomstige vrouwtje opgehaald toen
naar asiel Hengelo, lekker een half uur met Boy gewandeld...
Een geweldig imposante vriendelijke reus! Geen centje pijn ...
Supermakkelijke allemansvriend. Meneertje had alleen een
fikse blaasontsteking maar daar was medicatie voor.
Papierwinkel in orde gemaakt en toen naar zijn nieuwe huis!
Boy vond het allemaal prima...
Tot op heden gaat het uitstekend met Boy en zijn eigenaren
zijn heel gelukkig.
Zij berichten:
“Het gaat heel goed met Boy, kon niet beter”
27-3-2012

Puck

“Het gaat super met Boy, hij is alleen nog trager dan de baas.
hahahahaha
Maar verder is hij ontzettend lief, aanhankelijk, luistert goed,
kan wel alleen thuis zijn....
Hij kan alleen niet los lopen want dan gaat meneertje de
weide wereld verkennen ...de welbekende eikenhouten oren
werken prima !!!”

Puck een jonge dame van 1,5 jaar moest vanwege de scheiding van haar bazen
opzoek naar een nieuw thuis. Ze stond nog niet op de site of er werd door
mensen die vorig jaar al op de wachtlijst stonden gereageerd. Toen hebben zij
zich ontfermt over een ander hondje dat in de problemen dreigende te komen.
Nu was de tijd rijp voor een tweede hond en zij wilde Puck heel graag hebben.
Snel werd er een afspraak gemaakt met de baas van Puck en dezelfde week was
de kennismaking. Op vrijdag de 13de verhuisde Puck vanuit het zuiden naar het
oosten van Nederland.
Doordat de oude baas niet zoveel tijd meer had voor de verzorging van Puck
was haar vacht nog al vervilt. Jantina heeft Puck daar vanaf geholpen.
Zandor een van de honden van Jantina was hevig verliefd want madam was net
loops geworden
Voor

Na
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Puck had nog een probleem ze kon niet alleen blijven. Bert heeft hen met enige tipjes geholpen.
Even later mailde de eigenaren dat Puck ziek geworden was, bij de DA geweest en telefonisch contact gehad
met Anoek bleek dat ze een vervelend virus had opgelopen….ze is gelukkig snel opgeknapt.
Dat was echter niet het laatste vervelende bericht over Puck.
Op 13 februari ontvingen wij de volgende mail
” We gaan gewoon door met berichtjes schrijven.
Na vorige week met het gekke gedoe met puck nu zondag weer gebeld met de dierenarts,
er kwam weer allemaal pus van achteren uit haar vagina, sinds zaterdag avond en ook zondag in de loop van
de dag heeft ze 3 mini maandverbanden vol met pus verloren.
Dokter gebeld en die raadde me toch aan omdat puck verder niet ziek was te wachten tot maandag en dan
naar mijn eigen dierenarts te gaan omdat die vorige week ook al met die klachten was bezig geweest. (tenzij
ze natuurlijk verder klachten kreeg)
Dus vanmorgen gebeld en kon ik er om 11 uur naar toe na wat te hebben geregeld op het werk, moest ja de
hele dag werken vandaag.
Hebben ze haar onderzocht en na gekeken ze had wel verhoging maar verder was er eigenlijk zo niet wat te
zien en te merken want ze was best goed te pas.
Maar omdat ze toch dachten dat ze een baarmoederontsteking had hebben ze in overleg met mij haar
vanmiddag nog geopereerd.
En dat was maar goed ook want ze troffen een grote goed ontstoken baarmoeder aan.
Die is er nu dus uit en alles is verder goed verlopen, heb der net weer opgehaald en ze slaapt nu.
Nou dat is al weer een heel bericht he!!!! hahaha.
maar goed gelukkig is dat ding eruit daar kan ze geen last meer van krijgen.
Nou dat was het weer.
Groetjes ……..

Gelukkig gaat het nu weer goed met Puck. Ze is weer helemaal de oude..
Het gaat prima daar, ze kan heel goed met de ander hond overweg.
Liggen nu samen in de bench :-)
NOTE In de rubriek Medisch op pagina 18 vindt u meer uitleg over
baarmoederontsteking.

Indra
Vanwege ernstige ziekte van haar bazin moest de 4 maanden oude
Indra opzoek naar een nieuw thuis. Aan die nieuwe baas werden
hoge eisen gesteld. Indra komt uit een werklijn. Dat zijn vaak honden
die niet genoeg hebben aan een lange wandeling op een dag. Als zij
niet genoeg uitdaging krijgen kunnen het hele vervelende honden
worden. Gelukkig was de fokster bereid om met ons mee te zoeken.
En dat is gelukt.
Ze woont nu bij mensen die al 3 honden van deze fokster hebben
gehad. De derde is vrij plotseling overleden. Indra sprong direct bij
de vrouw op schoot. Indra krijgt bij hun een mooi leven. De fokster
houdt een vinger aan de pols. Ze wonen buitenaf op een mooi stukje
grond en hebben ook een kat, die uiteraard ook honden gewend is.
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Diesel
Voor Diesel en Tomba 2 reuen uit een werklijn geboren op 23-8-2010
moest een nieuw thuis gevonden worden. Tomba is afgelopen zomer al
verhuisd. Voor Diesel heeft het even geduurd voor het geschikte baasje
werd gevonden. Toen die gevonden was gebeurde er iets bij de
belangstellende waardoor de kennismaking weer moest worden
uitgesteld, maar nu is Diesel dan toch eindelijk verhuisd.
Diesel is naar een echtpaar met een beveiligingsbedrijf verhuist.
Hij volgt zelf intensieve IPO training met Diesel. Diesel blijft bij hen en
zal ook mee gaan op werkklussen.
Er was gelijk een goede klik en hij was zeer tevreden over hoe ver
Diesel al gevorderd was.
Diesel heeft het geluk gehad dat hij bij de fokster volop heeft meegelopen in de trainingen, eerst puppy en
gehoorzaamheid en daarna IPO. Hij kon zijn kunstjes dus goed vertonen!
Diesel krijgt het huis wat hij nodig heeft, mensen die lekker samen met hem gaan werken en waar hij daarnaast ook
veel liefde zal krijgen.
De fokster wil graag haar honden nog een keer terug zien in hun nieuwe omgeving en ze is dan ook van harte
uitgenodigd door de nieuwe baasjes om nog een keer te komen kijken hoe het Diesel vergaat!
In ons gastenboek schreef de nieuwe eigenaar:
“Hallo Ihr Lieben
wollte Euch nur erst mal kurz mitteilen das es Diesel richtig gut geht. Ich werde euch ende nächste Woche einen
Bericht aus der Sicht von Diesel schicken.Und wenn es klappt auch ein paar Bilder. Also bis nächste Woche, Gruß
Elmar und Diesel.”
Vertaling
“Ik wil jullie even een kort bericht sturen met de mededeling dat het heel goed gaat met Diesel. Ik hoop jullie
volgende week een wat uitgebreider bericht over Diesel te kunnen sturen met een paar foto’s !”
Groetjes van Elmar en Diesel

Nando
Voor deze lieve hond geboren in 2009 moest een nieuwe baas gevonden worden.
Nando werd 02-02-2012 aangemeld, een medewerkster heeft met de oude baas de
lijst van zoekende door genomen en 1 familie sprongen er wat hen betreft uit. Deze
zoekende gebeld en die zag het ook zitten om kennis te maken met Nando. Deze
kennismaking is goed verlopen en Nando heeft een nieuwe eigenaar. Nando woont bij
mensen met een bedrijf aan huis en heeft het erg gezellig met al die mensen om zich
heen.
06-02-2012
“Nando doet het goed bij ons. Mijn man zegt dat zijn oortjes een beetje dicht zitten.
Maar ik vind het nogal mee vallen hoor. Hij moet nog aan ons wennen. Het is een
schatje, Maar hij is wel ontzettend groot, nu ik er zo tegenaan kijk. En dan nog een
lange staart er aan.
We kunnen hem goed los laten lopen, en dat al zo snel. Het is ook een rustige hond,
hij past goed in het team. “
27-03-2012
“Het gaat heel goed met Nando. Hij is heel erg lief voor de kleinkinderen. Hij is
ontzettend trouw en aanhankelijk....Ligt graag aan je voeten....
Hij luistert goed, hij is relaxed en happy.....”
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Babette
Babette een teefje van net 1 jaar werd op 27-2-2012 op de website van het
asiel gezet.
Op onze wachtlijst stonden een aantal mensen bij wie Babette uitstekend zou
passen. Snel degene die het langste op de wachtlijst stond benaderd. Deze
mensen hebben gelijk contact opgenomen met het asiel en een afspraak
gemaakt om kennis te maken met Babette.
Babette woont nu bij een echtpaar in Nederland. Waar zij met nog 2 honden
en aan aantal katten gaat wonen. Maar ze gaat nu vaak terug naar België
naar het 2e verblijf op de camping. Babette gaat het goed krijgen. Het leven
van deze mensen staat grotendeels in het teken van de dieren en zij hebben
bouvierervaring en altijd opvangdieren gehad.
3-3-2012 Mail ontvangen
“We zijn dolgelukkig met Pepper ..... Ja Babette vonden we maar niks....
Het gaat geel goed met de andere honden. Ze is ontzettend lief en het is een
enorm knappe hond om te zien :-) Een langgekoesterde droom is uitgekomen
...er loopt weer een boefje in huize T. “
27-03-2012
“Ik voel me zo trots nu ik weer met zo'n mooi boefje over straat loop
Wel gaan we vanaf eind april cursus met haar volgen want ze kent niet veel.
Bovendien gaat het nog niet echt lekker met de katten. Maar daar krijgen we ook hulp bij, we hebben al wat goede
tips gehad die werken. Zoals bv 1 voor 1 kennis laten maken met de katten, als bij 1 goed gaat, nummer 2 erbij en
zo verder. Pepper is heel heel erg lief en aanhankelijk! En gaat nooit meer weg.”

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.
Even een bericht over Drayco.
“Ik heb me opgegeven voor een gedragscursus bij een hondenschool.
Drayco valt uit naar andere honden en vertoont dan best wel agressief gedrag.
Bij deze club hebben ze extra aandacht voor asielhonden maar de groep was
wel veel groter dan ze in 1e instantie aangaven.
Ook moesten ze meteen al los. Dat heb ik maar niet gedaan, leek me niet
verstandig. Hij is aan een lange lijn geweest maar ook dan valt hij uit naar
andere honden. Voor hem ook wel lastig omdat de andere honden wel los
lopen. Verder ging het wel aardig maar ik moet niet te dicht bij een andere
hond komen. Hun advies is om de volgende keer een muilkorf mee te nemen
en hem daar thuis eerst aan te laten wennen. Ik weet zelf eigenlijk niet wat
voor effect dat heeft als de volgende keer de andere honden wel loslopen en
willen bijten en hij dan een muilkorf omheeft. Om een telefoongesprek aan te
gaan van een uur met 1 van uw deskundigen lijkt me wat lastig want dat wil
niet met mijn telefoon en deze man/vrouw kan Drayco ’s gedrag niet zien. Ook
is hij nog erg druk als er visite komt o.a. de kleinkinderen. Als ik die op wil
beuren wil hij een voet pakken. Ook wil hij er steeds tussen en dan duw ik hem
weg.

Na het loslopen gaan de honden wel aan de lijn en probeer ik op te letten maar hij is erg druk, snuffelt constant aan de
grond en wil alle kanten op. Morgen doe ik weer een poging.
Mijn dochter neemt een ander soort muilkorf mee die alleen om de bek zit. Ik ga er eerst mee oefenen. Ik heb nog
geïnformeerd bij het asiel of ze wat meer weten van Drayco maar ik krijg geen reactie. Ook hebben ze hem nog niet
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uitgeschreven en hij staat nog op naam van de vorige eigenaar. Wij hebben hem meteen in december al aangemeld
in Nederland. Hij staat dus nu op 2 adressen. Ik heb nogmaals een mail gestuurd naar het asiel in België en nu
zullen ze het echt voor elkaar maken. Nou een heel verhaal en zodra ik weer een aantal ervaringen rijker ben mail ik
wel weer.”
“Hallo
Zaterdag jl. ben ik weer naar de club geweest maar ik heb bij deze club geen goed gevoel. Ik heb vaker trainingen
gedaan en daar gingen de honden los na de training als ze erg moe zijn. Ook was de groep deze keer veel groter. 2
x 10 honden en wanneer de 1e groep aan het trainen is gaan de honden van groep 2 los. Nou dat werkt echt niet.
Mijn nicht werkt bij een Asiel/pension en ik heb haar gebeld voor een gedragstherapeut. Deze heeft mij gebeld en hij
komt vrijdag kijken of hij Drayco gaat helpen. Ik moest vooral geen muilkorf om doen wat ik zelf ook al niet zo’n
goed idee vond omdat hij zich dan niet kan verdedigen in een loslopende groep honden die aan hem zitten te
snuffelen enz. En het is nou eenmaal zijn enigste wapen,
Ik ga dus met de gedragstherapeut aan het werk met Drayco en stop met de les. Deze therapeut geeft ook les en
heeft er volgens mij veel meer verstand van dan de hondenschool “

Brando (Lebar)
In ons gastenboek staat de volgende vraag van de oude eigenaar van Brando:
“Ik ben heel blij dat Lebar (nu Brando) een voortreffelijk nieuw tehuis heeft
gevonden in Groningen. Dit kunnen we allen lezen in het Magazine van januari
2012. Hij heeft het verdient, de vriendelijke knul. Ondanks dat ik hem (en z'n
nieuwe baasjes) absoluut met rust wil laten, denk ik nog geregeld aan hem.
Heeft Brando het nog steeds naar zijn zin? Heeft hij nog altijd schik tijdens het
autorijden zoals verplicht in de gordel? En, hoe zou het op school gaan, iets wat
hij hier vanwege de omstandigheden miste, echter wel nodig had als drukke
knaap. Groeten”
Eigenlijk kunnen we heel kort zijn, met Brando gaat het helemaal geweldig.
De nieuwe eigenaren zijn gelukkig met hem en Brando met hen.
Brando heeft samen met zijn baas een basis cursus gedaan: leren samenwerken
en ze zijn al weer gestart met een vervolg cursus hier op.
Hij gedraagt zich sociaal naar andere dieren en mensen.
We kunnen niet anders zeggen dan dat Brando z'n stekje gevonden heeft.
Na alles wat hij heeft mee gemaakt, heeft hij zich prima aan zijn nieuwe huis
aangepast.

Bommel
Een 5 jarige kruising reu die ooit gered was van een leven als
kettinghond in Polen. Helaas ging het niet zo goed met Bommel in
ons druk bevolkte landje en Bommel belanden in het asiel. Hij werd
enkele keren geplaatst. Soms voor heel kort en een andere keer wat
langer. Nadat Bommel weer terug in het asiel was zijn ze hard met
hem aan het werk gegaan en werd zijn gedrag beter.
Een van de vrijwilligers was al langer dol op Bommel en Bommel op
haar. Zij heeft ervaring met moeilijke honden.
Dus toen er bij haar in huis een plekje vrij kwam heeft zij Bommel
geadopteerd.
Wij hebben er vertrouwen in dat het nu goed gaat met Bommel in
zijn nieuwe thuis.
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Bodi
Hierbij zoals beloofd foto's van Bodi met onze kleine hondje en
nog een met onze pony.
We zijn met Bodi naar de dierenarts geweest en hij heeft nu
medicijnen tegen een blaasontsteking.
Het gaat heel erg goed met hem en we zijn heel blij met hem.

Bo
Bo is een van de drie blonde puppen die door ziekte van de
fokker snel weg moesten.
Bo is toen naar Limburg gegaan om daar samen met Jack Russel
Spike te gaan wonen. Inmiddels is hij al weer (bijna) 2 en is
Spike overleden.
“hoi hoi hier gaat alles zijn gangetje na dat spike is ingeslapen
heeft bo even gezocht maar dat heeft zich gelukkig snel
herpakt,hij valt soms nog eens uit tegen mannetjes maar over
het algemeen valt het mee.hij valt soms ook niet te peilen dan
speelt hij met ze en om het niets valt hij uit we weten echt niet
waar het aan ligt .maar we hebben het in de hand na een
waarschuwing houdt hij zich rustig .verder is het een enorme
knuffelbeer als hij maar bij je kan zijn is het goed heel waaks wat
wel erg prettig is hierzo want wat zich s avonds allemaal op houdt
op straat niet normaal maar bo is meteen allert een grom en ze
maken een omweg”

Buddy
Buddy is in april 2010 bemiddeld. Een mooi blonde reu die verhuizen moest
omdat zijn vorige baas smet vrees had.
“Buddy is bij ons gekomen als een zenuwachtige hond,was overal bang van
en als je met hem ging lopen dan schrok hij overal van.
We zijn nu twee jaar verder en meneer is compleet ingeburgerd, probeert
zelfs eisen te stellen.
Hij knuffelt het liefst de hele dag door, heeft graag veel aandacht en is zijn
nerveusiteit totaal verloren.
Het is een echte vent geworden die het probeert om mij de baas te
worden....... Maar dat lukt hem natuurlijk niet.
Hij bewaakt ons en op straat wijkt hij geen meter van mijn zijde, andere
honden vindt hij leuk en speelt graag.
Helaas heeft hij vorig jaar epilepsie gekregen, en daar waren we erg van
geschrokken hij heeft soms achter elkaar een paar aanvallen en dan ook
een periode weer helemaal niet.
Hij krijgt 2x per dag op dezelfde tijd medicatie 5 tabletten per dag
Phenoral
Als hij een aanval heeft gehad dan is hij toch wel een dag van slag en erg
moe.
En ik heb stesolid in huis voor als hij niet uit een aanval komt, dat is een
zetpil.
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Door de medicatie is hij wel wat energie kwijtgeraakt want het is een verdovend middel, maar als hij goede
dagen heeft en die zijn er gelukkig veel dan gaat het ook goed met hem en heeft hij nog volop plezier.
We houden allemaal superveel van hem en plannen onze activiteiten zo in dat hij op uur en tijd zijn medicijnen
krijgt.”
We zouden hem voor geen goud willen missen, en zijn heel blij dat hij bij ons is.

Nora
Nora is een teefje geboren in 2010. De baas van Nora zag het met haar niet
meer zitten. Wij hebben een probleem met Nora zij jaagt overal achteraan
(katten,joggers, fietsers,etc.) schreef hij. Uit een gesprek met hen bleek dat zij
Nora eigenlijk helemaal niet kwijt wilden.
Een van de bouviersupporters heeft hen in contact gebracht met onze adviseur
Bert.
Bert heeft hen tips gegeven en daar zijn zij mee aan de slag gegaan.
De tips hebben het gewenste resultaat en kregen wij de mededeling:
Nora mag van de site ZE BLIJFT BIJ ONS!
Wij houden contact en hopen dat het resultaat blijvend is.
27-03-2012
Het gaat super met Nora. De familie is helemaal happy.
Bert heeft de tip gegeven om alleen uit de jaszak te voeren om Nora’s
aandacht te krijgen en het werkt prima
Zij nemen van de week nog even contact op met Bert. Nora is nog wel erg
onrustig als het donker is. Misschien heeft Bert nog wel een tip voor hen.

Beau
Beau is zeer speels, zeer assertief, sociaal teefje van bijna 4 met een
enorm leervermogen. Ze had echter 1 probleem zij kan niet alleen thuis
zijn.
Beau woont nu bij iemand die (bijna) de hele dag thuis is en 3x in de
week met haar naar een hondenclub gaat.
“We zijn helemaal dol gelukkig met beau.
Tis een schat van een hond.
Ze is al bij de kapper geweest.
Met een bal of stok spelen was haar niet echt bekend........maar dat gaat
nu helemaal goed komen.”
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Caily / Chevy

Nog een boef die in 2010 is herplaatst. Chevy die toen nog Caily
heette was destijds nog maar 4 maanden oud toen zij herplaatst
moest worden vanwege het niet klikken met de andere aanwezige
hond.
Chevy is een leuke energiek hond die van ruige spelletjes houdt
hihihi….. 1x per 3 a 4 maand komt ze bij mij (Jantina) voor haar
trimbeurt en dan is het feest.
Na de trimbeurt mag ze lekker even met Reza en Zandor de tuin
in…. Nou als je nog gras moet verticuteren dan is dit de oplossing
Chevy gaat al vanaf dat ze bij haar nieuwe baasje is naar de
hondenschool en dat gaat prima. Ze heeft bijna al haar diploma’s
binnen. Af en toe heeft ze, zoals het een goede boef betaamd, last
van die eikenhouten oren. Het is de bedoeling dat haar baasje na
de GGH training behendigheid met haar gaat doen en ik denk dat
deze madam daar zeer geschikt voor is.

Toeval pup Oranje
Weer zo’n gevalletje van toeval !
In het vorige magazine vertelden wij u al over het bouviersupportersgeluk
Bink en Laika hebben puppies gekregen. En allemaal hebben ze een heel
goed thuis gevonden.
Dit verhaal heeft toch wel een erg apart vervolg.
Pup oranje ( een reutje) was een ontzettend lief scheetje, niet zo’n haantje
de voorste,neeeeeeee… lekker knuffelen …dat was zijn ding!
Nu was het oude baasje van Bink, waar ik (Jantina) nog steeds goed contact
mee heb, inmiddels in rustiger vaarwater gekomen… er was weer plek in haar
huis en hart voor een hond. Zij had ook nog steeds goed contact met de
huidige baasjes van Bink. Ze vond het idee om dan een zoon of dochter van
Bink te hebben wel heel erg leuk ( Bink kreeg ze natuurlijk nooit en te nimmer meer terug, die was zo gesetteld op
de boerderij hahaha).
Maar door een wellicht wat langer durende ziekte werd er roet in het eten gegooid… helaas moest ze de pup weer
afzeggen, dit zou niet verstandig zijn. De huidige baasjes van Bink en Laika besloten toen om deze pup zelf te
houden.
Maar wat wil het geval…. Er melden zich mensen met een kindje met autisme die erg veel belangstelling hadden voor
dit lieve reutje. Dus werd er toch besloten om dit pupje te plaatsen bij deze belangstellenden.
In maart vond een van de medewerkers van de Bouviersupporters een advertentie op Marktplaats waarin een pup
werd aangeboden die weg moest vanwege privé omstandigheden.
Er gingen toch wel wat bellen rinkelen… leeftijd kwam overeen, 1 ouder met stamboom …. Gussss zou dit misschien
een pup van Bink en Laika kunnen zijn ????????
Mensen gemaild, geen reactie….. de baasjes van Bink en Laika gebeld….zij is op zoektocht gegaan en ja… het was 1
van hun pups…. En wel PUP ORANJE …. Die ze zelf zo graag wilden houden…. Nou…. Wat toevallig zeg !!!!
De mensen wilde wel contact opnemen met hen maar waren hun telefoonnummer en mailadres kwijt.
20 maart werd “pup oranje” teruggebracht naar zijn pappa en mamma. Ze gaan kijken of het klikt met Bink en
Laika…….mocht dat niet zo zijn dan weten wij wellicht nog wel een adresje van iemand die inmiddels weer aan de
beterende hand is … u kunt vast raden wie wij bedoelen …….
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Op bezoek bij NEO
Boy ( zo heette hij toen nog) werd via Dieren In Nood bij ons onder de aandacht gebracht, een 1,5 jaar oude blonde
bouvierreu, waarvoor een nieuw thuis moest worden gezocht. Boy had nogal wat pech gehad met zijn 1e eigenaar.
Die was hem na een jaar beu en wilde er van af. Via Marktplaats kwam Boy bij de 2e eigenaar terecht. Hier werd hij,
zoals men van oudsher gewend was, aan de ketting op het erf gelegd. Boy was een bouvier die dit allemaal helemaal
niet kon handelen. Hij had aandacht, (bege-)leiding en liefde nodig. Bij de 2e baasjes wilden ze hem best wel lief
vinden maar door de situatie waarin hij werd gehouden, ontbrak helaas die wisselwerking. Boy ontspoorde. Bert is
met hem aan het werk gegaan en met succes. Allereerst kreeg hij een nieuwe naam: Neo……. ( betekend “Nieuw”…
een nieuw leven, een nieuwe toekomst……)
Het hele verhaal over Neo vindt u hier http://www.bouviersupporters.nl/neo.htm
Neo woont al weer geruime tijd bij zijn nieuwe baasjes. Dat gaat goed. Voor eigen mensen is hij heel lief maar naar
een onbekende kan hij nog wel eens vreemd reageren. Zijn nieuwe baasjes hebben aan Jantina gevraagd of zij Neo
een keer wilde trimmen, zodat ze zelf ook de kneepjes van het vak konden leren. Bert heeft toen aangeboden om
mee te gaan om te zorgen dat Jantina met 10 vingers weer terug kwam en hij het heel leuk vond om Neo weer te
zien. De afspraak stond gepland op 3 februari maar door hevige sneeuwval werd dit uitgesteld naar 17 februari.
Verslag:
Zoooo....Neo is gekortwiekt...Wel een hele rit, maar de moeite waard!
Gelukkig was Neo gemuilkorfd anders had ie me wel een paar keer gehad. Hij herkende wel vrij snel Bert weer en die
2 hadden een geweldige klik! Neo is vrolijk, goed op zijn plek op de boerderij, maar vreemden moet ie gewoon
niet..dan is het HAP...
Toen we hem eenmaal op tafel hadden liet hij wel toe dat ik aan hem zat en Bert hield hem stevig bij zijn kop en
zorgde voor de nodige ontspanning. Door de “magic fingers” van Bert is het dat Neo zo relaxed was dat hij er maar
bij ging liggen en bleef liggen.
Het baasje en ik hebben ons op de enorme vacht geworpen ... Hij is een jaar niet echt getrimd dus dan weet u het
wel! Hij is wel veel gekamd door het baasje, maar hij had enorm vervilte ondervacht.
We zijn 4 uur druk met hem geweest ( met korte pauzes tussendoor) zijn baard en snor hebben we niet kunnen
doen omdat de muilkorf echt niet af kon, maar dat gaat het baasje zelf proberen..hij is ( naar mijn zin) niet helemaal
perfect geworden maar dat komt de volgende keer wel. Want ja... Ze willen me er toch heel graag de volgende keer
weer bij hebben :-) dat is toch een goed teken. En bovendien is het ook nodig ...om Neo vast te houden....dat je met
zijn tweeën of drieën bent!
En Neo ging helemaal uit zijn dakkie met zijn nieuwe looks ..... Misschien vindt hij me volgende keer dan ietsje
leuker :-)
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Medisch: Baarmoederontsteking bij een teef
De meest voorkomende gynaecologische afwijking bij de teef is de baarmoederontsteking (endometritis) na de
loopsheid. Dit betekend dat het niet primair een bacteriële infectie is.
Aangezien het meestal ontstaat onder invloed van hormonen is het misschien goed even kort de cyclus van de hond te
omschrijven. Er zijn verschillende fasen die allemaal hun specifieke hormoonveranderingen hebben.
1
2

Anoestrus (4 mnd)
Pro-oestrus (gem. 9 dagen)

lage concentratie hormonen
oestrogeen gaat omhoog
Luteiniserend hormoon (LH) piekt

3.

Oestrus (gem. 9 dagen)

eisprong (ovulatie)vind plaats
Progesteron stijgt naar maximum
Oestrogeen minimaal

4.

Metoestrus (gem. 70 dagen)

progesteron daalt weer

“rust”
vulvazwelling + bloed

vulva weer dunner

Eind van 3 en 4 samen noemt men de luteale fase: alles komt weer tot rust en juist in deze fase ontstaat de
baarmoederontsteking!

Het progesteron is hoog geweest en daaraan vooraf was het oestrogeen hoog (zie grafiek)en bij herhaling van dit
fenomeen ontstaan veranderingen in de baarmoederwand. Er ontstaan cystes in de klierbuizen van de slijmvlieslaag van
de baarmoeder, deze wordt dikker en het verdedigingsmechanisme van de baarmoeder gaat tekort schieten, waardoor
bacteriën niet tijdig worden gedood. Deze kunnen bv. tijdens de loopsheid de baarmoeder binnen zijn gedrongen.
Hierdoor kunnen er verschillende situaties ontstaan die eigenlijk allemaal onder de noemer baarmoederontsteking vallen
bv.:
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•

Niet extreem vergrote baarmoeder, maar met een hele
dikke wand: cysteuze wand met slijmerige inhoud
(cysteuze endometrium hyperplasie, oftewel CEH).

•

Zeer grote baarmoeder met veel pus en gesloten
baarmoedermond: dit zien we veel bij teven die injecties
gehad hebben om de loopsheid uit te stellen.
Dit noemen we de pyometra (ballon met pus in de buik).

Het komt het meest voor bij oudere teven, omdat zij natuurlijk meer van de luteale fasen hebben doorgemaakt.
Bij jonge teven zien we baarmoederontsteking met name na injecties om de loopsheid uit te stellen.
Die bevatten het hormoon progesteron en daarmee boots je een luteale fase na en dus ontstaat er een verdikking van
de baarmoederwand (CEH). Als deze injectie vlak voor een te verwachten loopsheid gegeven wordt, is het helemaal
vragen om problemen, want dan zijn immers de oestrogenen ook hoog.
Het is dus af te raden om loopsheid uit te stellen d.m.v. deze hormooninjecties.
Wanneer heb ik kans dat mijn teef een baarmoederontsteking heeft?
Uitvloeiing
Wanneer was de laatste loopsheid: meestal 3 - 6 weken na de laatste loopsheid.
Zijn er anti loopsheid injecties gegeven of is er een ongewenste dracht afgebroken d.m.v. injecties?
Drinkt ze veel?
Heeft ze een dikke buik?
Het is best een vaag ziektebeeld en dus kan je niet duidelijk zeggen wat je als “teveneigenaar” precies ziet bij een
baarmoederontsteking alles is eigenlijk mogelijk en met name het vele drinken en het tijdstip zijn van belang.
Bij de dierenarts:
-

Algemene indruk varieert van goed tot zeer slecht, alles is mogelijk
Gezwollen vulva, soms met uitvloeiing
Temperatuur is vaak normaal of licht verhoogd
Soms is vergrote baarmoeder te voelen
Bloedonderzoek: vaak bloedarmoede, verhoogd aantal ontstekingscellen, nierwaarden vaak verhoogd
Röntgenfoto’s: alleen vergrote baarmoeder met pus is duidelijk te zien, bij een CEH (zie boven) is een echo
van de baarmoeder een beter hulpmiddel.

Therapie:
Er kan een medicamenteuze of chirurgische therapie ingesteld worden.
De medicamenteuze therapie bij een pyometra wordt eigenlijk alleen toegepast bij waardevolle jonge fokdieren en is
ook niet zonder risico! De kans op volledig herstel en weer goede kans op dracht is ongeveer 20%.
Prognose:
Goed als het tijdig ontdekt wordt en er geen blijvende schade aan de nieren is. Een baarmoederontsteking (met name
pyometra) die niet behandeld wordt heeft zeer slechte vooruitzichten! De chirurgische therapie bestaat uit het operatief
verwijderen van de baarmoeder en eierstokken en heeft als er geen complicaties optreden een zeer goede prognose!
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Medisch:
We gaan op vakantie en we nemen mee……de hond!
De regels
Als u op vakantie gaat en uw boef gaat mee, moet u voldoen aan de buitenlandse regels. Deze verschillen per land en
kunt u vinden op het internet bij invoereisen hond/kat of vraag informatie op bij uw dierenarts. Als u naar Engeland of
Zweden wil met de hond zijn er veel aanvullende regels en wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met de
dierenarts voor advies.
Gelukkig geldt voor de meeste landen van de EU alleen dat uw viervoeter gechipt moet zijn en gevaccineerd tegen
rabiës, minimaal 21 dagen voor vertrek. Verder moet deze vaccinatie en het chipnummer in een Europees
dierenpaspoort staan met een stempel van uw dierenarts.

De beste bescherming voor uw boef op vakantie
Er zijn naast de bescherming tegen de “gewone” vlooien, en wormen een aantal zaken die van belang zijn voor de
gezondheid van u en uw huisdier:
•
•
•
•

Teken: Lyme (borrelia), Babesia, Ehrlichia
Hartwormen
Leishmania
Vossenlintworm

Teken
Teken zijn veelvraten en niet gastheer specifiek en kunnen dus ook op de mens overleven. Bij het bloedzuigen kunnen
ze verschillende ziektes overbrengen, waaronder ziekte van Lyme (Borreliose), Babesiose (piroplasmose) en Ehrlichiose
(rickettsia). Het is van belang om tegen de meest voorkomende tekensoorten te behandelen. Dit zijn de Dermacantor
en Ixodes Ricinus.
De teken komen tegenwoordig overal voor en behandeling is dus ook van belang als u in Nederland blijft!

Leishmania
Leishmania wordt overgedragen door kleine zandvliegjes, die vooral in het Middellandse Zee gebied voorkomen. De
laatste jaren “rukken de vliegen op” naar het noorden. Als de hond besmet is kan het wel 4 maanden tot enkele jaren
voordat hij ziek wordt. De parasiet heeft een voorkeur voor het beenmerg, lymfklieren, milt en lever. De honden krijgen
een slechte algehele conditie en vaak huidafwijkingen.

Hartworm
Dirofilariose (hartworm) is een ernstige vaak dodelijke ziekte bij honden en wordt overgebracht door steekmuggen.
Deze muggen komen in Europa vooral voor in de zuidelijke landen. De larven van de hartworm gaan via de huid, naar
de spieren en dan via de bloedvaten naar de borstholte, waar ze als volwassen worm (na 6-7 maanden) het liefst in het
hart en de longslagaders gaan zitten en beschadigingen veroorzaken. De hond gaat hoesten, wordt moe, mager en
benauwd. Het hart wordt te groot. Als deze dieren niet behandeld worden gaan ze uiteindelijk dood.
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Longworm: een onderschat gevaar!
Deze parasiet wordt ook wel de kleine hartworm (Angiostrongylus Vasorum) genoemd en komt ook in Nederland al
voor! Ze worden overgebracht door contact met of het eten van kikkers en slakken. Deze slakjes en kikkers zijn heel
erg klein en zitten o.a. op stronken en takken, Honden die deze stronken en takken in hun bek nemen of er stukjes van
afbijten en die doorslikken kunnen zo besmet raken. Vooral in de gebieden waar veel vossen leven wordt dit type
hartworm steeds vaker gezien.
De honden krijgen naast verminderd uithoudingsvermogen benauwdheidklachten en gaan hoesten.

Vossenlintworm
Deze worm kan prima overleven in honden en katten en vormt voor hen meestal niet een groot gevaar, maar wel voor
u! Ze worden op u overgebracht via contact met uw huisdier of het eten van ongewassen bosvruchten. In het lichaam
gaan ze naar de lever, waar ze ernstige beschadiging kunnen veroorzaken.

Hoe moet ik het allemaal doen?
1 maand voor vertrek:
•
•

Rabiës vaccinatie en paspoort controle
Als hond nog niet gechipt is: chippen en registreren

2 weken voor vertrek:
•
•

ontwormen (via tablet bv. Milbemax, dit werkt ook tegen vossenlintworm en kleine hartworm of via spot-on
(advocate, niet tegen vossenlintworm).
middel tegen teken en vlooien gebruiken (als u dit nog niet gebruikt heeft ter bescherming tegen teken in
Nederland)

•

Dag voor vertrek:
•

Band om doen die tegen muggen en vliegen werkt > bv. Scalibor band, werkt tegen teken (lyme) , muggen
(hartworm) en zandvliegen (leishmania). Er zijn ook spot-on middelen die vliegen afweren, maar deze werken
slechts twee weken.

Bij thuiskomst:
•
•

Ontwormen
Teken en vlooien behandelen

VEEL PLEZIER!
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Speciale aandacht voor: Jones
Jones is een jonge reu geboren op 8 juni 2011.
Begin januari ontvingen wij het aanmeldformulier van Jones met daarbij de vraag
of we even telefonische contact op wilden nemen.
Er zat namelijk een heel verhaal vast aan deze herplaatsing.
Een van de medewerksters heeft contact opgenomen en hoorde het verhaal:
Eén van de gezinsleden was door een aantal incidenten zo bang voor de hond geworden dat zij en Jones continu
gescheiden moesten leven. Hierdoor ging men op de tenen lopen en daar reageerde Jones ook weer op en nam het
ongewenste gedrag toe. Dit was ook de conclusie van de door hen geraadpleegde gedragsdeskundige.
Zaterdag 7 januari was de eigenaresse met Jones bij een dierenarts geweest. Er bestond een vermoeden dat Jones een
epilepsie aanval had of zelfs de mogelijkheid dat er in zijn koppie iets niet goed zat.
Hij vertoonde ook bij de dierenarts slecht gedrag, moest zelfs een muilkorf om. Er werd bloed afgenomen, maar de
uitslag was nog niet bekend.
Maar naast het foute gedrag vertoonde hij ook lief gedrag, op de cursus en bij andere honden ging het prima.
Erg verwarrend dus allemaal.
In het belang van het gezinslid en Jones was het beter dat Jones daar zo snel mogelijk weg ging.
Gelukkig was er iemand van de Bouviersupporters bereid om Jones op te nemen in huis om hem te observeren.
Anoek, bestuurslid van de Bouviersupporters en dierenarts heeft contact opgenomen met de dierenarts die Jones
behandeld heeft om te kijken of zijn gedrag misschien een medische oorzaak zou kunnen hebben.
Er waren echter geen duidelijke aanwijzingen in het bloed gevonden die zouden kunnen wijzen op epilepsie of een
andere medisch probleem die het gedrag zou kunnen verklaren.
De afspraak met de eigenaresse van Jones werd gemaakt en nog dezelfde middag hebben zij Jones naar het
opvangadres gebracht.
Ondanks dat zij zeer verdrietig was, was zij blij met het bestaan en de hulp van de bouviersupporters.
In het opvanggezin deed Jones het goed, speelde met de daar aanwezige honden.
Zij constateerden dat Jones erg op voer gericht is. Hij steelt eten van het aanrecht en vertoont een enorme bak/voer
nijd. Als je maar even in de buurt komt waar hij aan het eten is gaat hij acuut in een ernstig verdedigende houding.
Bert Smallenbroek ( onze gedragsdeskundige) heeft als advies gegeven dat hij al zijn voer uit de hand moet krijgen. Hij
moet het als het ware ook verdienen.
Omdat het allemaal goed leek te gaan met Jones is Jones op de site gezet voor herplaatsing.
Al snel kregen wij een mail van zeer bouvier ervaren mensen die al even bij ons op de wachtlijst stonden. Na
uitgebreide gesprekken en kennismaking van en met Jones werd besloten dat Jones met hen meeging.
Op voorwaarde dat ze doorgaan met de baknijd training en bij problemen contact op zouden nemen met Bert en de
Bouviersupporters. En natuurlijk moesten zij ons op de hoogte houden van de vorderingen van Jones.
Bert heeft na enige dagen contact zelf opgenomen met de familie over de drang naar voedsel van Jones. Bert berichten
ons:
“Ik heb meneer aan de lijn gehad. Jones leert snel. Hij is gek op eten. Hij heeft hier in zeer korte tijd al geleerd dat er
niet word geschooid aan tafel, dat hij niet tegen de tafel of het aanrecht mag opspringen om te kijken of er eten ligt. Hij
zal dit vast nog wel eens proberen, maar verwacht hier geen grote problemen van. ( Dit is een normaal leerproces)
Meneer geeft ook aan dat hij er de tijd voor neemt om hem op te voeden.
Jones heeft ook al kennis gemaakt met de hond van de dochter. Buiten ging het erg goed, binnen reageert Jones met
grommen en snauwen. Ik vermoed dat ook hier de mogelijke aanwezigheid van voedsel de oorzaak kan zijn van dit
gedrag. Als advies mee gegeven, uitkijken met Jones en hond van de dochter en/of kleinkind in combinatie met eten
van honden en/of mensen. Tot nu toe lijkt dit een geslaagde herplaatsing!”
Ook ontvingen wij een mail van de oude eigenaresse van Jones waarin zij schrijft:
"Ik ben zo blij dat deze kans aan Jones geboden is. Ik heb gisteren het verhaal over Jones gelezen op de site en blijf dit
uiteraard op de voet volgen.
Ook ben ik blij dat de nieuwe baasjes van Jones door zijn problemen heen kijken
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en het gewoon toch aandurven. Ik denk dat met de juiste leiding Jones kan uitgroeien tot een fantastische bouvier!
Nogmaals bedankt voor jullie snelle handelen en het liefdevol opvangen van Jones. Ondanks deze verdrietige beslissing
is de sfeer hier in huis inmiddels een stuk relaxter Iedereen kan weer door het huis lopen zonder op zijn/haar hoede te
zijn en pas achteraf besef ik des te meer hoeveel spanningen hier waren en hoe dit zijn weerslag op Jones moet hebben
gehad. Vooral omdat ik niet in staat bleek om hem hier goed in te begeleiden.
Nogmaals bedankt voor alles en uiteraard ook voor de rest van het team van Bouviersupporters. Zonder jullie inzet was
het misschien niet al te best afgelopen voor Jones. Nu kan hij een nieuwe start maken en krijgt hij het gouden mandje
wat hij verdient.
Veel liefs"
Helaas ging het niet zo goed met Jones bij zijn nieuwe baas. Er zijn een aantal incidenten geweest waardoor het
vertrouwen in Jones afnam en het beter was dat Jones toch weer herplaatst werd. Echter hadden wij niet 1,2,3, een
nieuw adres voor Meneertje.
Gelukkig was de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit Duitsland bereid Jones over te nemen, Zij beschikken
over een prima ( tijdelijk) opvangadres bij iemand die alleen woont. Jones werd de volgende dag nog opgehaald. Wij
willen nogmaals onze dank uitspreken naar de IG dat dit zo snel gerealiseerd kon worden.
Jones is naar Duitsland verhuisd. Wederom kwam hij in observatie en werd hij daar waar nodig heropgevoed, met
behulp van een gedragstrainer, zodanig dat Jones weer in een normale situatie geplaatst kan worden .
Bert heeft ook zijn hulp aangeboden. Er is veel heen en weer gebeld.
Het verslag is als volgt:
Met Jones gaat het goed in de opvang. Hij heeft ook hier al even laten zien hoe snel hij het eten van je bord gapt. Hij is
erg hongerig. We hebben hem nu op vers rauw vlees gezet om te kijken hoe dit gaat.
Er wordt nog niet al te veel met hem ondernomen.

Dit lijkt resultaat te hebben. Jones moet rustig bij het aanrecht zitten wachten tijdens het klaarmaken van zijn bak en
eet rustig.
Hij gedraagt zich erg sociaal en relaxed met andere honden in een hondenpark.
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Met name door deze goede berichten kwam Jones weer beschikbaar voor herplaatsing!
Er kwamen al snel mensen kennis maken met Jones en dat klikte goed.
Jones is naar zijn nieuwe adres gebracht door zijn tijdelijke baasje van de Noodopvang. Deze persoon heeft ook de
nieuwe woonsituatie beoordeelt om te kijken of het geschikt was voor Jones. Het ging om een echtpaar zonder kinderen
of kleinkinderen, zij hebben vaker bouviers gehad. De nieuwe situatie zou uitermate geschikt kunnen zijn.
De nieuwe baasjes werd de te volgen training uitgelegd.
Spelenderwijs Jones laten wennen aan de situatie, en hier minstens 2 à 3 weken voor uit trekken.
Wat goed gaat (b.v. spelen met andere honden) wel doen.
Geen training gaan volgen waarbij er druk moet worden gezet op Jones.
Op een rustige manier en relaxt kijken wat hij accepteert, wat hij niet accepteert voorlopig voorkomen.
Jones heeft op deze leeftijd tijd nodig om dingen te verwerken, en heeft baat bij het rustig verwerken van nieuwe
prikkels.
Ook met deze mensen ging het niet goed en verviel hij gauw in zijn oude gedrag. De mensen konden hier niet mee uit
de voeten en Jones werd weer terug gebracht naar de IG.
Jones is toen in een pension onder gebracht. Hier werd hij gedurende 1 week alleen uitgelaten door een vaste
medewerker. Voor de rest werd er niets met hem gedaan.
Onder tussen hadden zich ook weer nieuwe mensen gemeld voor Jones.
De week erop zijn deze mensen een keer of 5, 6 met Jones wezen wandelen en trainen.
Jones reageerde positief op deze mensen en er werd besloten dat Jones op proef naar hen ging.
Toen de mensen van de IG hem naar de nieuwe eigenaar toebrachten begon Jones zachtjes te jammeren toen de auto
voor de deur parkeerde.
Hij was daar nog nooit geweest!!
Vertel maar waarom, heeft hij de geur geroken van de persoon waar het mee klikt??………………wij durven daar geen
antwoord op te geven. Maar het zegt wel wat!!

Met de man ging het uitstekend, maar met mevrouw en Jones ging het absoluut niet goed. Dus ook nu moest Jones
weer weg….
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Hij woont nu in ons vaste noodopvangadres in Nederland, waar ook Neo en Oskar gezeten hebben.
Bert Smallenbroek is nu met hem aan het trainen.
Zijn eerste indruk van Jones:
Kennismaking met personeel (meerdere mensen) van het pension gaat erg goed, hij is sterk en lenig.
Neemt voorzichtig voer aan, maar word in de loop van de morgen iets onvoorzichtiger. Normale ontwikkeling. Gericht
op voer, niet opdringerig. Spelen met een speeltje interesseert hem weinig.
Kennismaking met mijn honden gaat erg verschillend.
Eerst Guust, (reu van ongeveer dezelfde leeftijd als Jones) twee jonge honden die niet weten wat ze met de situatie
aanmoeten.
Dan Famke, ( volwassen teef) reactie van een volwassen teef op een jonge hond. Rustig verloop.
Dan Enzo, ( senior reu) Jones laat zich onderwerpen op een totaal niet agressieve of gewelddadige manier, spelletje
word erg sociaal uitgevoerd van beide honden.
Daarna weer Guust, onzeker gedrag veranderd in spelgedrag.
Hij kent zijn basiscommando’s zowel verbaal als non-verbaal.
Voer moet hij hier verdienen. Ook mag hij pas mee naar buiten als hij rustig is.
Voer/baknijd is onder controle, pas bij het commando “eet smakelijk” mag hij het eten uit de bak opeten.
Dit gaat erg goed.
Wandelen is leuk, dus met een ruk vliegt hij uit de kennel, dus terug en nu doen we het rustig aan. Ik verlaat het
vertrek, en doe de complete oefening over.
Met lichte correcties aan een gewone halsband reageert hij goed, geen gesnauw, gegrom of gebijt.
Spelen met mijn honden gaat steeds vrijer, reacties zijn zoals ik van een jonge hond verwacht, zonder agressie.
Het zien van poezen is spannend, maar ook dan is hij met een lichte correctie te sturen en loopt vervolgens aan een
slappe lijn vlak langs de poezen.
Voor Jones zou het goed zijn om bij mensen terecht te komen die zeer ervaren zijn en met hem gaan werken. Het zou
het beste zijn dat Jones niet de hele dag los in huis is, maar dat hij na een training in een kennel zou kunnen waar hij
zijn rust heeft en kan slapen.
Op onze website http://www.bouviersupporters.nl/Jones2.htm kunt u lezen hoe het verder gaat met Jones.
Ook zullen daar video opnames komen van de training van Jones

Help ons Jones helpen!
U zult begrijpen dat het verblijf en intensieve training van probleembouviers geld kost.
Na de geslaagde rehabilitatie van Neo en Oskar is de bodem van ons potje en dat van de Interessengemeinschaft in
zicht.
En toch willen wij heel graag Jones helpen want wij denken dat hij het dubbel en dwars waard is …..
Hij is nog zo jong !!!
Wij zijn er van overtuigd dat Bert Jones zover kan trainen dat hij weer in de maatschappij geplaatst kan worden en een
plezierig boevenleventje kan leiden.
Wilt u Jones helpen ??
Stort dan een vrijwillige bijdrage op
rekeningnummer 16.04.49.286 t.n.v. Stichting Bouviersupporters o.v.v. Jones
Met elke donatie, hoe klein ook, zijn wij enorm geholpen.
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Stichting
Bouviersupporters

Korte Voren 1
4904 PV - Oosterhout
Kamer van Koophandel
Enschede nummer 51469820
Rabobank Haaksbergen
Bankrekeningnummer 16.04.49.286
Fiscaal nummer 850034814

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

Bezoek onze website!

Bedankje voor de opvang waar Neo en Oskar tijdens hun training
verbleven. En waar Jones nu is.
Bert heeft de taart gebracht en vertelde ons dat die prima van smaak
was.

Ga naar:
http://www.bouviersupporters.nl/

Activiteiten van andere organisaties
VOOR HET GOEDE DOEL :
Wilt u meewandelen voor de stichting hulphond op 22 april,
locatie Bussloo….
Kijk op ….http://www.wandelvoorhulphond.nl/ En meld je aan…. Help mee
om een nieuw deelname record te vestigen…..
Kosten deelname: 3, 50 euro (uiteraard voor het goede doel)
Voorjaartreffen in de Eifel

van de Interessengemeinschaft bouvier der flandres
Van 11 t/m 13 mei organiseren zij een leuk samen zijn in de Eifel DE http://www.ehrlingshof.de
Kijk voor meer informatie op de website: http://www.interessengemeinschaft-bouvier-des-flandres.de/
Of mail
Kontakt: info@ig-bouvier-des-flandres.de
Zij zouden het erg leuk vinden om ook Nederlandse bouvierliefhebbers te mogen begroeten
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Wilt u het
goede werk voor
de bouviers en
hun baasjes
financieel
ondersteunen?
Dat kan!
Rabobank
Haaksbergen,
bankrekeningnumm
er 16.04.49.286
t.n.v. Stichting
Bouviersupporters

Heeft u tips,
wetenswaardigheden,
evenementen die U
onder de aandacht wilt
brengen?

Meld u aan via
Wilt u meeschrijven
voor het
bouviersupporters
magazine?

info@bouviersupporters.nl

Stichting
Bouviersupporters
werkt samen met
Vrijwilligers
Nederlandse Bouvier Club
Bouvierpagina
Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres
Bert Smallenbroek (Kynologie Kolham)
Anoek Schipper (Dierenkliniek De
Watermolen,Haaksbergen)
Helping Dogs
Diverse dierenasiels
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Wilt u, net als nog een
aantal anderen, naast
meeleven,meelezen,
misschien zelfs
meeschrijven, ook een
meer actieve invulling
geven aan de
herplaats- en
asielbouviers?

