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Voorwoord
In het afgelopen kwartaal ontvingen wij bericht, dat vier bouviers welke door
tussenkomst van de Stichting Bouviersupporters een nieuw thuis hadden gevonden
waren overleden.
De baasjes van Blondy, Neo, Belle en Wiska willen wij hierdoor ons medeleven
uitdrukken.
In dit Magazine leest U meer over hen en wat zij voor hun baasjes en ons hebben
betekend.
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In het derde kwartaal 2012 heeft de Stichting Bouviersupporters zich mede
ingespannen voor de herplaatsing van 20 bouviers waarvan er uiteindelijk 6 uitsluitend
door onze inzet konden worden herplaatst en een nieuw thuis hebben gevonden.
1 hond is door hulp thuis gebleven.
Op 16 juni 2012 was de Stichting Bouviersupporters samen met Bert Smallenbroek
van Kynologie Kolham met een stand vertegenwoordigd op de Evenementendag van
de Nederlandse Bouvier Club in Heteren.
Het was een prima dag waarin wij onze herplaatsbouviers in het zonnetje hebben
gezet, vele bekenden en geïnteresseerden hebben gesproken en ons spaarvarken
werd gevuld met giften.
In dit Magazine leest U hierna meer over deze dag.
Na de evenementendag hebben bestuur en medewerkers de gebruikelijke
kwartaalbijeenkomst gehouden en een en ander afgesloten met “ een eenvoudige
doch voedzame maaltijd”.
De samenwerking met de Nederlandse Bouvier Club zal verder gestalte krijgen
doordat de Stichting Bouviersupporters voor en namens de Nederlandse Bouvier Club
de aanvragen gaat verzorgen voor de herplaatsing van bouviers en van
geïnteresseerden voor herplaatsbouviers.
Voorts zullen de leden van de Nederlandse Bouvier Club onder dezelfde voorwaarden
als onze vrienden en sympathisanten aan onze wandelingen kunnen deelnemen en
wordt daarmee voor de Nederlandse Bouvier Club invulling gegeven aan een van haar
doelstellingen.
Dankzij de samenwerking met en de inzet van de Interessengemeinschaft Bouvier des
Flandres is er voor een aantal zogenaamde probleemhonden toch een oplossing
gevonden.
Wij zijn de “ Interessengemeinschaft” daar zeer erkentelijk voor en hebben als blijk
daarvan een binnen onze beperkte middelen passende financiële bijdrage geleverd.
Wegens groot succes van de trimclinic van 14 april 2012 geven onze dames Jantina
Oltwater en Kathy van Nus op 27 oktober 2012 wederom in Leusden een trimclinic.
Deze trimclinic zit inmiddels vol, maar de volgende staat al gepland voor het voorjaar
2013.
Op 9 december 2012 houdt de Stichting Bouviersupporters haar inmiddels traditionele
Midwinterwandeling in de schitterende natuur rond Haaksbergen.
Ook de midwinterhoornblazers zullen daarbij weer acte de presence geven.
De wandeling start vanaf een nieuwe en gastvrije locatie aan de rand van het
natuurgebied waar U tevens tegen een geringe vergoeding een klein hapje kan eten
en drinken.
Verderop in dit Magazine kunt U hierover meer lezen.
Rest ons U samen met Uw hond[en] het allerbeste te wensen.
Stichting Bouviersupporters 2 oktober 2012
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Wie vond een nieuw thuis in het 3de kwartaal 2012
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Activiteiten in 2012
27 oktober 2012 Trimclinic.
Deze trimclinic zit vol.
U kunt zich wel vast opgeven voor een eventuele volgende trimclinic.
Dat kan door te mailen naar info@bouviersupporters.nl o.v.v trimclinic

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 staat op pagina 28 in dit 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.

Het is gebleken dat er behoefte is om telefonisch contact op te kunnen nemen daarom zijn er
telefoonnummers beschikbaar gesteld. Voor bemiddelingszaken kunt u bellen met
Jantina op 06 82001851
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NBC Evenementendag 16 september 2012
Ook dit jaar mochten wij weer op de evenementendag van de NBC staan met een leuke stand
om de Bouviers die noodgedwongen op zoek zijn naar een
nieuw thuis onder de aandacht te brengen.
Het weer zat in ieder geval mee, zonnetje en niet te warm….
We hadden weer een prominente plek.
Ook dit keer hadden we samen met Bert Smallenbroek van
Kynologie Kolham weer een paar behendigheidstoestellen
geplaatst. Het is zo leuk om eerst de baas te horen zeggen:
DAAR GAAT IE NOOIT IN !! om vervolgens binnen 2 minuten
een Boefje zeer vrolijk door een tunnel te zien gaan. We
hadden wel een beetje een ludieke actie bedacht:
“Wilt u met uw Bouvier veel Lol, stop dan ons
spaarpotje vol ( min. 50 cent) ga het
behendigheidsparcourtje op en onder begeleiding van
Bert gaat het vast helemaal top! “

De reden waarom wij dit doen is omdat wij volledig afhankelijk zijn van
donaties en giften. De bemiddelingen zijn uiteraard kosteloos, echter wij
maken behoorlijk wat onkosten, dan moet u denken aan telefoonkosten,
printkosten, papier en aanverwante, huisbezoeken waar nodig
etc.etc…..dus een donatie, hoe klein ook, wordt door ons zeer
gewaardeerd.
De actie leek ook aan te slaan bij het publiek en we willen dan ook
iedereen heel hartelijk bedanken voor hun gift !
We hebben weer een leuk aantal herplaatser mogen begroeten.
Zo was er Bella ! En dat de naam Bella zo goed past klopt helemaal. Ik
weet nog goed dat ik kort nadat Bella herplaatst is een paar keer heb
gebeld met het nieuwe baasje, zij was namelijk totaal verbaasd dat
Bella een voorbeeldige boef is…. Te voorbeeldig, dat moest toch wel
een keertje fout gaan ?.... nou nee dus, Bella is en blijft een perfecte
boef, tja die bestaan echt.
Verder kwam Bob ons bezoeken met zijn baasjes, nou ja, ook weer
zo’n voorbeeldige grote knuffelbeer, want groot dat is hij ! Maar zo
groot als hij is, zo groot is zijn liefde ook, het is een grote knuffelkont
en de baasjes zijn onwijs blij met hem.
Bella

Bob

Wie ons ook regelmatig komt bezoeken is Basco…. Weet u het nog? 1 van de pups van
Grietje die destijds bij de opvang in Koningen zat en zwanger bleek te zijn. Destijds
waren een reu (Duncan) en een teef (Grietje) binnengebracht uit hetzelfde adres,
iedereen dacht dat Duncan toch wel de pappie van de pups moest zijn.
Maar nu we de pups zien uitgroeien komt er toch steeds meer twijfel bij ons. Basco en
zijn zus Bella….( een andere Bella overigens dan hiervoor) lijken geenszins raszuivere
boeven te zijn, eerder zou het een bouvier gekruist met een Ierse wolfshond kunnen
zijn. Maar het zijn wel prachtige honden, Basco is een enorme reus met een enorm lief
karakter.
Basco
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Ook de baasjes van Lady kwamen voorbij. Zij hadden echter de honden in de
auto gelaten want Lady is niet de makkelijkste. (valt regelmatig uit aan de riem,
kan niet met elke andere hond of mens) Gelukkig heeft Bert hun kunnen helpen,
zodat ze met zijn tips aan de slag kunnen. Op de parkeerplaats is al even
geoefend.
Ook Onno en zijn baasjes mogen wij
regelmatig begroeten. Zij zijn ook
regelmatig bij onze wandelingen te
vinden. Een prachtige blonde boef,
die langzaam uitgroeit tot een
volwassen heer. Het is zo leuk om te
zien hoe blij mens en boef met
elkaar zijn.

Bert met Lady

Tuurlijk waren er ook wel wat boefjes met probleempjes. Daar hebben we
Bert dan weer voor, hij heeft veel mensen van nuttige tips kunnen voorzien
en hopelijk kunnen en gaan ze daar mee aan de slag.
Onno

Voor ons was het kortom weer een geslaagde dag en het benadrukt nog weer eens de prettige samenwerking die wij
hebben met de Nederlandse Bouvierclub.

Basco in actie

En ook Bob ging door de tunnel
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In memoriam
In het afgelopen kwartaal ontvingen we 4 berichten van het overlijden van 4 honden die door bemiddeling van de
Stichting Bouviersupporters een nieuw thuis gevonden hebben, die ieder door hun eigen verhaal een diepe indruk op
ons gemaakt.
Blondy en Belle waren bijzondere herplaatsers omdat het zulke ouwetjes waren en wij destijds ons hart vasthielden of
we hen nog wel aan een nieuwe mand konden helpen.
Neo een beer van een reu van slecht 1,5 jaar die zijn leven aan een ketting had doorgebracht en naar alles en iedereen
beet. Maar door de training van Bert Smallenbroek is het gelukt om Neo weer als ‘normale’ hond te kunnen laten
functioneren.
Bij Wiska was het heel bijzonder dat haar gezondheidssituatie (Wiska is in het verleden geopereerd aan haar knieën )
uitgebreid toegelicht in alle eerlijkheid en openheid besproken was.

Blondy 29-05-1999

-

06-07-2012

In december 2010 werd een drietal bouvierdames Blondy, Boef en Quinty, familie van elkaar, aangemeld voor
herplaatsing. De reden voor de herplaatsing lag in de privésfeer. Door
omstandigheden op het gebied van gezondheid en de persoonlijke
levenssfeer, moest er in het belang van de dames worden gekozen voor een
nieuw thuis. Toen wij de foto’s van de dames zagen en hun
karakterbeschrijving lazen, dachten we al: dat wordt een vluggertje … en dat
werd het ook. Alleen voor Blondy, toch ook al weer op leeftijd met haar 11
jaren, duurde de zoektocht ietsjes langer dan verwacht. Maar: ook dat is goed
gekomen. Zij is in januari 2011 geplaatst.
In het vorige magazine van juli 2012 schreven we nog hoe goed het met
Blondy ging.
Op 6 juli 2012 ontvingen wij een zeer verdrietige mail:
“Vanavond heb ik Blondy laten inslapen.
Enkele dagen na de wandeling, waarbij we aanvankelijk mee zouden lopen,
heeft ze vermoedelijk weer iets in de hersenen gehad. Net als in februari. Ze
liep er bij alsof ze bezopen was en viel steeds om. We zijn een keer of 3,4 bij
de dierenarts geweest. Ze heeft gedurende enkele weken verschillende
medicijnen gehad, waarvan de dosis ook nog wat verhoogd werd.
Ze had steeds minder zin om te lopen. Dat beperkte zich op het laatst tot
enkele meters.
Afgelopen nacht is ze uitgegleden en lag ze in haar eigen plas te rollen, omdat ze niet meer kon opstaan. Ze had te
weinig grip en kracht.
Vanmiddag heeft ze 1 moment een opleving gehad. Dat was toen ik, samen met de uitlaathonden, de andere honden bij
mijn vader kwam halen. Ze wilde mee. Aangekomen bij het land wilde ze niet uit de auto. We hebben haar met lichte
dwang toch meegenomen en 20 meter met haar gelopen. Daar is ze in het gras gaan liggen en legde ze haar kop neer.
Het leek allemaal niet meer te hoeven van haar.
Ik heb nog 2 biefstukken gekocht en die thuis aan de hondjes gevoerd. Dat ging er nog in. Mijn vader had toastjes met
hondenpate die er ook nog wel in gingen. Later had ze ook geen echte aandacht meer voor de keuken en voedsel.
In overleg met de dierenarts hebben we besloten dat het mooi is geweest voor de Oma. Dat we haar langer of erger
leed willen besparen.
Ze is liggend bij mij op de grond met haar kop op mijn schoot rustig ingeslapen. Zo is ze nog relatief "humaan"
ingeslapen.
Ik ben niet gelovig, maar hoop en wil graag dat ze onze andere overleden boeffies en cairn terriers opzoekt.
Het is mooi geweest, We hebben van haar genoten. Ze heeft een hoop meegemaakt en we hebben gedacht haar een
waardige anderhalf jaar en einde te geven. We gaan de knufffelboef missen.
Bedankt voor je betrokkenheid en steun. Heel veel succes met jullie goede boevenwerk!
Groeten R-J”
Wij zijn heel blij voor Blondy dat ze nog een heerlijke oude dag heeft gehad bij hen!
Ze had het niet beter kunnen treffen :-) en wensen de bazen veel sterkte.
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Neo

14-12-2009 - 18-08-2012

Neo werd via Dieren In Nood in maart 2011 bij ons onder de aandacht gebracht. Een
1,5 jaar oude blonde bouvierreu, waarvoor een nieuw thuis moest worden gezocht.
Neo had nogal wat pech gehad met zijn 1e eigenaar. Die was hem na een jaar beu
en wilde er van af. Via Marktplaats kwam Neo bij de 2e eigenaar terecht. Hier werd
hij, zoals men van oudsher gewend was, aan de ketting op het erf gelegd. Neo 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.
Neo ontspoorde. Verward, angstig, en verwaarloosd trof Bert Smallenbroek hem aan
toen hij Neo ging ophalen. Met Neo is het helemaal goed gekomen. Na de
herplaatsing waren er nog wel wat probleempjes, daar hebben de bazen samen met
Neo hard aan gewerkt. Helaas op het moment dat alle problemen opgelost waren en
het grote genieten kon beginnen heeft Neo een hardstilstand gehad en is overleden
net 2.5 jaar oud.
18-8-2012 kregen wij een heel triest telefoontje: Neo is vanmorgen overleden.
Hij heeft een acute hartstilstand gehad.
Neo was eindelijk zover dat hij een normale hond was geworden en dat nu het
moment kwam om nog meer van hem te genieten. Helaas heeft dat niet zo mogen
zijn. Gelukkig was iedereen thuis en weten ze dat Neo geen pijn heeft geleden. Hij was nog lekker meegeweest naar de
geitjes om te voeren en had even daarvoor nog gedold met de kat ( wat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden ) hij
viel geen vreemden meer aan, ging lekker mee op de wandeling, ook met andere honden....
Wij wensen de baasjes heel veel sterkte met dit zware onverwachte verlies!
Neo, onze mooie Boef, is niet meer
Zaterdag 18 augustus, 8.00 gaat de wekker. Het belooft een warme dag te worden en we maken wat plannen voor de
dag. Gewoon lekker buiten zijn, een beetje motor rijden. Eigenlijk een mooi laatste weekend van de zomer. En het was
mooi want we zijn naar Italie geweest. Op zich niets bijzonders, maar wel bijzonder dat Neo het voor het eerst drie
weken zonder ons moest stellen. De ouders van Evelien zullen voor alle dieren zorgen en dus ook voor Neo! En dat was
fantastisch gegaan. Meneer liep zelfs los met Opa mee naar de brievenbus zonder van zijn zijde te wijken.
Maar terug naar 18 augustus: na het opstaan hebben we altijd de vaste rituelen, Ronald “doet” de dieren en Evelien en
Linda “doen” zichzelf. Neo ligt al te wachten op de Deel om te helpen! Eerst gaan we altijd naar de geiten. Neo heeft de
taak vooruit te rennen en de geiten te waarschuwen dat Ronald er aan komt. Hij komt aanstormen zoals alleen een
bouvier dat kan. Een stofwolk met veel herrie en het gaat eigenlijk nergens over. Zo ook deze ochtend. Hij mag niet
mee de wei in, want er is een geit bij die best wel eens zin heeft in een confrontatie. Neo blijft dan om de wei heen
rennen. Blijkbaar had dat rennen zijn darmen geprikkeld want er moest tussendoor nog even een flinke bolus gedraaid
worden…..
Op het moment dat ik het hek op slot zet hoor ik een hard gorgelend geluid achter me. Ik kijk om en zie Neo in totaal
verkrampte toestand in een soort sprong waarna hij helemaal slap op de grond valt. Ik ren naar hem toe en hij maakt
nog wat schokkende bewegingen. Ik probeer hem erbij te houden en roep Evelien en Linda. Linda belt meteen de
dierenambulance en Evelien en ik proberen er het leven weer in te krijgen. Maar niets, helemaal niets meer. Hij is
helemaal slap, zijn hart staat stil hij ademt niet meer, zijn tong is helemaal blauw…..Alles duurde nog geen 1 minuut.
En 10 minuten later staan we met de buurman, met wie hij een hele goede band had, afscheid te nemen bij de
dierenambulance.
En daarna: wat een verdriet. Het hele huis inclusief de buurman in tranen. En die verschrikkelijke leegte op de Deel en
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op het erf achter ons huis. Dat was zijn terrein en aanwezig was ie! En het ging zo goed met hem. Geen fietsers meer
najagen, goed onder commando blijven bij vreemd volk, een band aan gaan met meer mensen dan alleen zijn bazen.
Het is gewoon oneerlijk. Hij had echt meer verdient dan dit.
Wij willen langs deze weg ook nog eens iedereen bedanken. We begrepen van
Jantina dat Neo nogal wat volgers op internet had. Dat doet ons goed.
Moeilijk kon hij zijn, maar hij wist je altijd weer te winnen met zijn
aanhankelijkheid en prachtige oogopslag. Hij ging door het vuur voor ons en
wij voor hem! Ondanks het vreselijke gemis zijn we ook dankbaar naar de
mensen die hem zover geholpen hebben dat hij bij ons kon zijn:
de bouviersupporters, Jantina, Bert en de mensen van het pension in
Winschoten.
Linda, Evelien en Ronald

Neo,
Mijn eerste bouvier om te heropvoeden en te laten zien of ik in staat ben om een hond een kans te geven op een beter
leven.
Het heeft veel tijd, energie en geduld gekost van Reint (medewerker pension) die hem een goede start heeft geven, en
Evelien en Ronald die hem in huis hebben genomen om hem een leuke toekomst te geven.
Beelden schieten voorbij dat ik hem van de ketting haal en dat hij probeert mij een stuk uit het been te bijten.
Net als het beeld van de laatste keer dat ik samen met Jantina en Evelien hem aan het trimmen ben, ravottend op de
grond alsof het mijn beste maatje is.
Bijzondere herinneringen die ik niet snel zal vergeten.
Met dank aan iedereen die zich in zet voor een nieuwe goede toekomst voor onze trouwe viervoeters.
Bert Smallenbroek

Het verhaal over de training van Neo kunt u hier lezen http://www.bouviersupporters.nl/neo.htm
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Belle 1999

-

03-09-2012

Belle werd op 12-jarige leeftijd in augustus 2011 aangeboden voor herplaatsing. Door persoonlijke omstandigheden was
er teveel veranderd en dat was niet goed voor Belle. Belle is bij Henk en Bo gaan wonen dat ging heel goed.
Op 9 augustus 2012 ontvingen wij deze mail:

Belle The "Grand Ol' Lady" 1 jaar in de opvang"!
Hoi Allemaal,
Gisteren was Belle, onze “Grand Ol’ Lady” hier 1 jaar in de “opvang” en
ondertussen nu ruim 13 jaar !
Ze wordt ook wel “Manny” genoemd, naar de olifant uit Ice-Age, vanwege
de manier van uitkijken met haar bruine ogen.
Ze maakt het nog steeds goed en ik hoop, dat ze zo nog lekker lang door
mag gaan!
Bij goed weer, zoals vandaag, is dit plaatsje op de stoep is haar favoriete
plek! Kan ze alles overzien en in de gaten houden! Hahaha…………………
Groetehhhhh,
Helaas nog geen maand later schreef Henk:
Met een brok in de keel zit ik te schrijven nu en laat jullie weten, dat Belle er helaas niet meer is.
Afgelopen maandagmorgen 3 september heb ik moeten besluiten, om haar in te laten slapen. Om haar een lijdensweg
te besparen.
Zondag had ik gewerkt en kwam ‘s avonds na 9 uur thuis. Ik werd door haar op haar eigen “bonkige” manier
begroet, nog niets aan de hand. Zoals gebruikelijk liet ik direct daarna, haar en Bo aan de overkant ff uit.
Nog alles normaal. Pas later op de avond, tegen half 12, stoof ze ineens van haar bank af, waarschijnlijk
denkende dat ik haar weer uitliet, maar ik trok gewoon ff een vest aan.
Vanaf dat moment begon ze te hijgen en onrustig te doen, dus toch maar ff gauw apart, zonder Bo, uitgelaten.
Ze slingerde wat met haar achterpoten, maar het ging nog wel……….
Thuis bleef ze onrustig doen en hijgen, steeds van plaats verkruipend. Aan haar artrose denkend, heb ik haar
een pijnstiller gedaan en uiteindelijk tegen half 1, naast mijn stoel liggend, viel ze in slaap.
Ik ben toen naar bed gegaan, want moest de volgende dag een late dienst draaien. Nog geen 20 min. later
was ik weer beneden, na het horen van een boel gestommel…………..ze was naar de kamerdeur van de gang gekropen,
vermoedelijk om bij de trap te gaan liggen.
Ik heb haar weer in de benen geholpen en weer in de kamer op de mat gelegd. Ben er bij gaan zitten voor een pafke en
ze kroop weer naast mijn stoel. En zo werd het half 3………………….
Ze werd rustiger en sliep weer en ik ben weer naar bed gegaan. Tegen 7 uur weer een boel gestommel en ja, dan komt
er van slapen niet veel meer. Beneden gekomen lag ze toch weer voor de kamerdeur, om toch weer naar de trap te
komen??? Zelf in de poten komen lukte niet meer, dus haar opgeholpen. Staan en dan wat lopen ging net en ik ben met
haar naar buiten gegaan. Haar achterpoten slingerden alle kanten heen, alles omverlopend. Haar achter op het
tussenpad gezet en ze moest plassen. Hurkend plassen lukte niet en ze zat letterlijk op haar achterste te plassen. Er in
zittend.
Ik heb haar op haar “plekkie” aan het pad in de zon gelegd en ze lag daar lekker, voor zover ik kan inschatten,
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rustig alles te bekijken!
Ben naar binnen gelopen en koffie gezet en daarmee bij haar gezeten.
Bo en ook de katten, zo gek als het klinkt. Normaal lopen die 2, als ze naar buiten kunnen, gelijk de “wijde wereld”
in…………maar bleven nu, net als BO, er omheen hangen.
Belle heeft daar nog een kleine 2 uur gelegen, af en toe proberend op te staan. Dat kon ze zelf niet meer, dus hielp ik
haar, om dan heel slingerend en doorzakkend in de achterpoten een paar meter te verkassen.
Tja, dan moet je gaan zitten en gaan nadenken……………..Wat moet ik doen? Wat is wijsheid?
1 ding was zeker: Belle mag geen lijdensweg krijgen!!! Ze is/was 13½ jaar en stokoud voor een boef!
Het allemaal zo aanziend en overdacht te hebben, heb ik besloten, haar in te laten slapen. Ik wilde niet, dat ze ook
maar 1 moment zou lijden!!!
Heb het met de dierenarts nog doorgepraat en die vermoedde een lichte bloeding!
Besloten om het toch door te zetten, want je blijft 1 en al twijfel en Belle is heel rustig in mijn arm ingeslapen!
Ik hoop, dat ik het goed gedaan heb……………..
We hebben haar in de tuin begraven, vlak bij haar “Plekkie” in de zon.
Ook al hadden wij haar maar een jaar, DAT had ze dubbel en dwars verdiend!!! We zullen haar missen……………..
Zo, dat was ff het verhaal, ga er ff met BO tussenuit naar ons veld, even weer op een andere “tekst” komen…….
Met vriendelijke groeten,
Henk, Nienke en Josè, Bo, Guus en Saar.

DAG LIEVE BELLE !
Wij wensen de baas heel veel sterkte en bedanken hem dat hij Belle nog zo'n fantastisch jaar heeft gegeven !
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Wiska 06-09-2007

-

21-09-2012

Wiska werd in juni 2010 aangeboden voor herplaatsing. Men wilde
liever geen afscheid van haar nemen, sterker nog, was eerder al van
het idee afgestapt om haar te laten adopteren, maar de situatie in huis
met de andere aanwezige honden maakte dat er geen andere
oplossing meer mogelijk was.
Wiska is een mooie meid en we hadden op dat moment ook nog eens
een heel geschikt thuis voor haar in de aanbieding, dus wij maakten
ons niet zoveel zorgen of dit wel goed zou komen. En dat idee bleek
juist. Vanuit Duitsland had zich een oudere dame aangemeld, die na
het overlijden van haar man zielsgraag een bouviergezelschapsdame
in huis wilde hebben. Waarmee ze weer heerlijk kon gaan wandelen en
samen genieten van het leven. Wiska leek ons bij uitstek geschikt en
bleek ook bij uitstek geschikt. Ook de Nederlandse baasjes van Wiska
twijfelden niet lang toen wij deze dame aanmeldden. Zeker niet toen
er over en weer contact was geweest. Ook de „live‟ kennismaking was
er eentje die eventuele nog aanwezige twijfels direct om zeep zou
hebben geholpen. Wat wij aan deze adoptie erg hebben gewaardeerd,
is het feit dat de beide dierenartsen (die van de baasjes hier en het
toekomstige baasje in Duitsland) uitgebreid contact met elkaar hebben
gehad. Wiska is nl. in het verleden geopereerd aan haar knieën en
haar gezondheidssituatie is uitgebreid toegelicht en in alle eerlijkheid en openheid besproken. Geweldig! Na haar
verhuizing naar het hoge noorden van Duitsland waar zij prima heeft gefuncioneerd als wandelmaatje.
Op 23 september 2012 heeft een kennis van de familie ons onderstaand bericht gemaild.
(De mevrouw heeft zelf geen internet)
“Liebe Jantina,
erinnerst Du Dich an Wiska und ihr Frauchen G? Wiska war vor 2.5 Jahren zu ihr gezogen… Leider ist Wiska am Freitag
gestorben, Frau G ist ganz untröstlich. Wir hatten vor kurzem miteinander telefoniert, da hatte Wiska Probleme mit den
Nieren, das hatte sich aber völlig gegeben und nun hatte sie einen ganz, ganz schlimmen Bandscheibenvorfall – beide
Hinterbeine waren gelähmt und es war leider nichts mehr zu machen 
Traurige Grüße”
"Lieve Jantina
Herinner je Wiska en haar vrouwtje G nog? Wiska is 2,5 jaar geleden bemiddeld.
Helaas is Wiska afgelopen vrijdag overleden. Mevrouw G. is ontroostbaar. We hebben elkaar even kort aan de telefoon
gehad Whiska had nierfalen, die zijn volledig gestopt en ze had een heel, hele erge hernia – haar beide achterpoten
waren verlamd. Er was niets meer aan te doen.
Droevige groet,”
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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.

Boeff
Op 1 juli ontvingen wij een mail van de baas van Boeff
“Wij zitten met een groot probleem
We zoeken een goede baas voor onze lieve Bouvier Boeff( teef 19 maanden).
Deze beslissing hebben we genomen, omdat onze kleindochter allergisch is voor onze hond
en vaak bij ons is.
Boeff is gewent veel buiten te spelen en te zwemmen en in het bos te rennen.
Daarom zoeken wij een baas, die veel tijd heeft en goed gemotiveerd is, om veel met Boeff te willen optrekken.”
Al snel was een nieuwe familie voor Boeff gevonden. Na de vakantie van de huidige eigenaar van Boeff zou zij gaan
verhuizen. Maar het verliep allemaal wat anders.
Op 16 juli 2012 ontvingen wij een mail:
“Waar we Boeff met onze vakantie brengt altijd, krijgt onze Boeff.
Ze willen haar graag hebben en zij is daar vertrouwt.
Ze blijft in haar eigen omgeving en haar eigen groepjes.
Zelf behoud ik de mogelijkheid om haar uit te mogen laten.”
En fijne oplossing voor Boeff en haar baas.

Kim en Figo
Hoi Jantina,
Leuk om weer iets van jullie te horen.
Met Figo en Kim gaat het hartstikke goed, het zijn echt leuke en lieve bouviers.
Jammer genoeg is onze bulldog Bink vorige maand overleden, zoals je begrijp
zijn wij daar erg verdrietig om, maar die twee bouviers maken weer heel veel
goed.
Kim heeft de laatste weken behoorlijk wat praatjes, moet af en toe gecorrigeerd
worden, maar we moeten er ook wel erg om lachen.
Figo doet zijn ding, slaapt veel maar is heel blij als het tijd is voor de wandeling,
hij loopt altijd op z’n gemakkie mee, terwijl Kim en Bo door de weilanden racen.
We wensen jullie nog heel veel succes,
Groetjes B & D, poot van Bo, Figo en Kim
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Blondie
15-7-2012
Door verhuizing moest Blondie opzoek naar een nieuwe baas.
Die hebben we snel gevonden, op de wachtlijst stond al heel lang iemand van
wie wij dachten dat zij uitermate geschikt zou zijn, de baasjes van Blondie
vonden dat ook en vandaag volgde de kennismaking.
Dat ging super en Blondie ging mee.
De eerste reactie: "Wij zijn dolgelukkig met elkaar."
1-8-2012
Met Blondie gaat het goed...is inmiddels geënt, het chippen volgt nog.
Blondie vond het niet leuk om alleen te zijn maar dit gaat steeds beter...ook de lift was een eng ding maar ook
dat went. Blondie is dolblij als ze los mag en loopt dan te huppelen als een jong veulen.
Kortom ze heeft een prachtig plekje gevonden, haar nieuwe bazin is ook helemaal gelukkig met haar.

10-9-2012
Via de buurman van de nieuwe bazin van Blondie ontvingen we wat foto’s.
Daarop is te zien hoe goed het gaat. Wat een blije hond en wat een aandacht heeft ze voor mevrouw.
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Puck

Hoi hoi,
Kleine update van Puck,
Voor we op vakantie gingen kwamen we er ook nog achter dat puck vorig jaar
de entingen niet had gehad, terwijl meneer W. ons had verteld dat zij alle
entingen had gehad.
Ook een beetje stom van ons zelf dat we niet eerder hebben gekeken maar
goed nu we op vakantie gingen en puck mee ging wilde ik ff kijken of zij ook
wel voor rabiës was geënt en toen bleek dat zij de entingen van oktober 2011
helemaal niet had gehad dus moesten we alle entingen en herhalingsenting nog
laten doen. Maar zoals ik al zei ook dom van ons zelf dat we het niet beter
hebben nagekeken.
Maar ze is weer helemaal geënt en nu ook voor rabiës.
Ze is dus ze mee geweest kamperen en we moeten zeggen het viel reuze mee,
ze paste zich aardig aan.
De eerste dagen hebben we haar aan een lijn gelegd en gekeken hoe het ging,
en op zich ging het best goed. De tweede week hebben we haar al redelijk veel
los kunnen laten lopen, da’s wel fijn voor de hond.
Voor de rest past ze zich hier heel erg goed aan ze word een stuk rustiger en
luistert goed.
Er zijn nog een paar kleine dingen waar we aan werken, maar dat gaat ook
steeds beter. We zijn er wel achter gekomen dat Puck niet veel verder dan
achter het huis en een klein rondje in de wijk is gekomen, want veel dingen
kende ze niet. Maar zoals ik al zei het gaat steeds beter.
Het alleen thuis blijven wat ze eerst niet wilde is in tussen ook helemaal
opgelost en gaat nu prima.
En verder denk ik dat ze zich hier nu wel thuis voelt.
Nog een paar foto’s en de groetjes van de Fam K

Raily heet nu Kees

Raily is een Bouvier van bijna 3 jaar oud. Hij zat in het asiel in Dordrecht.
Raily is op 14 juni 2012 geadopteerd.
“Wij zijn nu een maand de eigenaar van Raily een bouvier van 3 jaar. hij
heet nu trouwens Kees,Railly roept niet lekker en er naar luisteren deed hij
toch niet, dus nu is het Kees.
Het is een jongen met pit,maar ook aanhankelijk. maar erg waaks,dat
vinden wij minder leuk. Tegen andere honden is hij ook niet aardig. Dus we
zitten nu op cursus van Martin Gaus. We leren veel en Kees ook.
Later meer.
gr.E. “
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Cass / Bas
Vanwege het overlijden van zijn baas en een opname in het ziekenhuis van
mevrouw werd er met spoed een nieuw thuis gezocht voor Cass.
Dat was heel snel gevonden. Mensen die in maart hun 11 jarige bouvier
hebben moeten laten inslapen waren opzoek naar een boevenkind wat
nieuwe energie in huis zou brengen en waren gelijk weg van Cass.
Begin augustus stond er nog een trimafspraak voor Cass en daarna is hij
netjes verhuisd.
Cass is inmiddels verhuisd, het gaat super. De nieuwe eigenaren hebben
nog contact met de oude. En ook die zijn blij hoe het allemaal verlopen is.

Don

Don een reu geboren in 2011 zat in het asiel Crailo in Hilversum.
Don heeft vele malen op gereserveerd gestaan, maar nu eindelijk heeft
hij zijn nieuwe thuis gevonden.
Zeer ervaren bouviermensen zijn kennis gaan maken en hebben hem
gelijk meegenomen. Don heeft het Gooi verruilt voor het schone Limburg.
26-7-2012 ontvingen wij een bericht dat het heel goed gaat.
Don gaat lekker rustig liggen.

1-8-2012
Don gaat goed is inmiddels getrimd en gecastreerd. Hij is wel pittig, maar toch ook weer een knuffelbeer.
Hij wordt door zijn nieuwe bazen goed aangepakt en gecorrigeerd...is nog niet voor 100% te vertrouwen.
Hij heeft veel liefde en positieve aandacht nodig wat hij ruim voldoende krijgt bij zijn nieuwe baasjes.
Ze gaan met hem een heropvoedingcursus doen.
Ook met het alleen zijn heeft hij nog moeite, maar daar wordt ook rustig aan gewerkt. De nieuwe baasjes hebben er
alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen met Don.
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23-8-2012
Don heeft wat problemen met eten daarover is er contact geweest met Bert.
Het gaat bij Don om eten gerelateerde agressie.
Ze kunnen het best redden, maar dan zal hij de komende tijd (4 tot 6 weken) niet bij hun in de buurt mogen zijn als er
gegeten word. Ook geen koekjes of zo, hij mag er pas weer bij als de tafel is afgeruimd.
Daarna word dit langzaam getraind.
Meneer wil geen bench, mevouw wil geen kennel voor deze momenten buiten plaatsen (i.v.m. geblaf van Don als je
hem apart zet overlast voor de buren) als ze hem in de hal zetten krabt hij aan de deur. Dit levert uiteindelijk ook
ergernis op i.v.m. het stuk maken van deur of kozijn. Daarom ligt Don tijdens het eten aan de riem.
02-9-2012
Het gaat niet echt lekker met Don er is epilepsie geconstateerd. Hij krijgt nu phenoral 4 x 50 mg per dag.
Zijn gedrag kan van het ene op andere moment veranderen......kan door de epilepsie komen maar een tumor in de kop
is ook niet echt uitgesloten. Er is hen verteld dat een MRI of ctscan met contrast 2000a 3000 euro kost....
14-9-2012
Don werd wat suf van de medicijnen en krijgt nu nog 3x per dag zijn medicijnen. Het lijkt de goede kant op te gaan met
zijn gedrag. Wij hebben er weer vertrouwen in schreef mevrouw.

Lubbert
Heeft wat moeite en tijd gekost maar Lubbert is thuis.
Lubbert een reu van 6 jaar werd in juni 2012 bij ons aangemeld voor herplaatsing. De mensen hadden hem pas
overgenomen van iemand die geen tijd meer voor hem had. Ook hier moest hij door bepaalde omstandigheden weer
weg. Een mevrouw die al een poosje bij ons op de wachtlijst stond was gelijk weg van Lubbert en ook de eigenaren
zagen dat wel zitten. Maar op de dag dat mevrouw Lubbert wilde ophalen melde deze eigenaren dat zij Lubbert
geplaatst hadden op een boerderij.
Toen Lubbert een week of 3 later op de site van het asiel in Soest verscheen hebben wij mevrouw meteen gebeld. Zij
heeft toen contact opgenomen met het asiel.
Helaas hadden zich al andere mensen gemeld voor Lubbert. Deze mensen hebben nog een andere hond en zouden de
volgende dag terug komen om te kijken of dat het goed ging tussen de honden. Dat was niet het geval.
Mevrouw zou Lubbert 28 juli ophalen, maar ook dat ging niet door omdat de auto wilde niet starten. 31 juli heeft zij een
auto gehuurd ze wilde niet langer wachten.
Lubbert woont dus sinds vandaag aan zee. Hoe mooier kan je het als hond treffen. Hij heeft al lekker brokjes gegeten
en water gedronken.
2-8 het gaat super met Lubbert, wat ben ik blij met hem. We gaan lekker wandelen en iedereen die ik tegenkom maakt
weer een praatje. Alleen de buitendeur van het complex was even wat moeilijk, maar door hem duidelijk leiding te
geven is dat nu heel normaal geworden.
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6-9-2012
Het gaat steeds beter. Lubbert begon wat te grommen naar mevrouw. Maar nu ze ons advies opvolgt Lubbert iets
minder aandacht te geven is het over.

Boris
Boris is een reu van 5 jaar oud. Die vanwege omstandigheden in het asiel in Balgoij zat.
Hij woont sinds 14 mei 2012 bij deze mensen.
Had gaat super met hem! Kijk maar eens naar de foto die wij ontvingen.

Boris zoals hij op de site van het asiel stond

Boris juli 2012

Sidney
Sidney een teefje van 6 jaar dat sinds 15 juni 2012 bij haar nieuwe bazen woont in de
Elzas
Augustus 2012
Op zich gaat het heel goed met Sidney. Er zijn weinig problemen meer.
Helaas is er een tumor aan haar staart ontdekt. Het Mastocytoom een kwaadaardige
huidtumor graad 1* is verwijderd, maar het omringende weefsel was niet tumorvrij. Op
17 september hebben we een follow-up afspraak in de dierenkliniek, dan weten we
meer of er nog een operatie plaats moet vinden of dat in het slechtste geval de staart
gecoupeerd moet worden. Ook werden er goedaardige borsttumoren verwijderd.
Sydney is de operatie erg goed door gekomen.
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19-9-2012
“De plek op haar staart is niet gegroeid dat is het belangrijkste resultaat. Wij gaan het elke 4 weken laten controleren of
eerder als er een verdikking optreedt. Meer kunnen we op het moment niet doen.
Maar aan de tepels zijn meerdere nieuwe knobbels gevoelt die moeten eruit..!
Bij de eerste operatie waren zij goedaardige, ik hoop dat nu ook het geval is.
Binnen 1-2 weken zal Sydney hier weer aan geopereerd worden.”
* Note van dierenarts Anoek Hoogendoorn
Mastocytoom is een kwaadaardige huidtumor en graad 1 is daarvan de minst kwaadaardige.
Het is in principe ook goed te behandelen met chemokuur, maar meestal is dat bij graad 1 niet nodig en volstaat
chirurgie.........MITS het geheel verwijderd is! Dus als dat niet het geval is en de staart kan er af zou ik daar voor
kiezen als er verder geen mogelijkheden zijn om de rest van de cellen te verwijderen met het mes.
Mastocytoom graad 2 en 3 zijn hele akelige jongens, daarbij zou ik de staart er zeker af halen.

Menzo
Een reu geboren 29-8-2001 werd bij ons aangemeld door iemand van een honden uitlaat
service voor de baas van Menzo. De baas van Menzo had zijn knie gebroken daarom ging
Menzo met de uitlaat service mee. Door hen werd Menzo als hondagressief omschreven.
Hierdoor en door zijn leeftijd hadden wij niet meteen een geschikte baas en werd Menzo
naar het asiel gebracht.
De medewerkers van het asiel waren veel positiever over hem. Zij vonden hem een leuke
vrolijk boef. Die je echt geen 11 jaar zou geven. Honden en mensen leuk. Hij wilde graag
spelen. Door zijn enthousiasme heeft hij een spierverrekt en had ontstoken ogen. Katten
zijn voor hem wezens die hier niet thuis horen, dus die mag hij dan ook niet.
Toen wij mensen op 27 september voor hem gevonden hadden waren we net te laat.
Het asiel had een advertentie in de krant gezet en daar waren veel mensen op afgekomen.
Ze hebben de beste eruit gekozen en zaterdag 29 september is meneertje verhuisd....naar bouvierliefhebbers
Ze bedanken ons voor alle hulp ...

Dana
Dana is een teefje geboren 6 juni 2011. Ze komt oorspronkelijk uit België, waar ze 4 maanden in een donker hok heeft
gezeten. Ze is afgestaan wegens huiselijke omstandigheden. Zo stond ze op de website van het asiel.
Er melde zich mensen voor haar. Ondanks dat we de mensen
uitdrukkelijk vertelt hebben dat ze een kat doodgebeten heeft en achter
de schapen aan gaat wilde ze toch naar haar gaan kijken. Met als
resultaat dat ze haar meegenomen hebben.
25-8-2012 mailde ze ons:
“Dana is geland!
Het is een heel mooi blondje met een zwarte sik, oren en staart. Tijdens
een wandeling waarbij Dana aan de lijn liep kwamen we een kat tegen.
Deze begon tegen haar te sissen, dat heeft een indruk op haar gemaakt,
want toen we op de terugweg die kat weer tegen kwamen draaide ze
haar kop weg.

Hier een kort bericht
Zaterdag hebben we Dana van de opvang opgehaald.
Toen we eenmaal thuis kwamen dachten wij dat Dana wel wat stress zou hebben van de verhuizing.
Maar niets is minder waar, de nacht was rustig.
Dana heeft geen stress en ook geen diarree of wat dan ook gehad.
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Na een kleine wandeling naar het bos hebben we Dana eerst eens
onze tuin laten zien.
Ze vond prima maar was wel wat gespannen.
We hebben op de grote weide Dana laten kennis maken met Eddy, de
Westie van onze buren..
Dana was erg vriendelijk naar hem toe
Het leek wel of al onze buren in 1x de hond uit moesten laten en langs
de weide liepen..
Maar onze Dana toonde geen enkel teken van onzekerheid.
Ze heeft zich alles rustig bekeken en vond elke hond leuk dan blaffend
langs kwam.
Na een tijdje ontdekte ze de schapen op de naastgelegen weide, dat
vond ze machtig spannend.
We wilden Dana een leuke dag bezorgen dus zijn we ’s middags naar een dorp verderop gereden naar mijn
schoonouders. Hier werd ze stormachtig begroet door Kira, de 4 jaar oude labrador mix..
Eerst samen een kleine ronde gewandeld door het bos, daarna zijn naar de weide gegaan waar ze lekker met elkaar
konden spelen.
Tussen de pauzes door
hebben de honden heerlijk
gespeeld. Ze hebben flink
geravot maar zijn wel heel
lief en voorzichtig voor
elkaar.
We hebben al veel indrukken
van haar gekregen en zij van
ons.
Vanmorgen kon je merken
dat ze langzaam tot zichzelf
kwam.
De zogenaamde
mensenschuwe hond was door alles nu heel erg ontspannen.
We hebben voor Dana een mooi tuig gekocht. ‘s avonds hebben we het passend gemaakt en uitgeprobeerd.
Het tuigje laat ze rustig omdoen.
Oh ja en het autorijden vindt ze ondertussen helemaal geweldig ”
Update 26-09-2012
“Zijn er honden die kunnen lezen? Dana heeft het kookboek gestolen en heeft het intensief gelezen.... En wel zo goed
dat het nu kapot is ... we hopen dat het puur toeval was dat het een kookboek was We hopen niet dat Dana zich een
keer 1 van haar maaltijden voor gaat zetten
Vorige week zondag hebben we lekker gewandeld. We waren erg benieuwd wat Dana van het bezoek aan de dierentuin
zou vonden wat ‘s middags op de planning stond. Ze was echt zeer belangstellend, ze vond alle dieren leuk, tenminste
die indruk kregen wij. Neus aan neus met de geit, die ook erg nieuwsgierig was, op de knuffelweide. Dana hield lange
pauzes bij de dieren zich wat meer bewogen. Dat was vooral het geval bij de stokstaartjes en de jonkies.
We waren maar wat blij dat we niet in een grote dierentuin zijn gegaan. We willen Dana langzaam laten kennismaken
met de buitenwereld en daar is deze kleine dierentuin zeer geschikt voor.
Dana laat tot nu toe nog steeds haar goede kant zien, ze is vrolijk en nieuwsgierig. Ondertussen beheerst ze meerdere
commando’s sommigen zeer trouw. Een toffe prestatie als je bedenkt dat ze slechts 1 maand bij ons is...
Denkspelletjes vind ze het aller-leukste.”
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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. Hij is op 6 juni 2012 meegegaan.
“Sorry beetje late reactie, maar vanwege persoonlijke omstandigheden zit ik niet zoveel
meer achter de pc ( of ervoor ) net hoe je het noemen wilt.
Met Whisky onze zwarte ragebol gaat het SUPER goed !!!!!!
Nog steeds wel angstig en beetje bang en dan met name voor grote mannen, maar voor
de rest........ helemaal blij met hem. Vindt het wel beetje vervelend dat er nu niet zoveel
regelmaat in zijn leventje zit, zeker nu die nog zo kort bij ons is. Komt best nog wel vaak
steun zoeken bij het vrouwtje als er iets is wat ie niet vertrouwd. Hij moet nl nu ook mee
naar het werk, waar die vast gelijnd zit, anders kan hij nl zo de winkel in lopen en dat is
niet helemaal de bedoeling. Allemaal weer nieuwe indrukken, maar goed, hoop er een
tijd komt dat het vaarwater wat rustiger kabbelt.
Heel langzaam gaat hij nu beetje doorkrijgen dat spelen met een stok, bal of ander hond
toch ook wel heel leuk kan zijn. In het water is die helemaal maf, gaat ie ook steeds
leuker vinden. Van de week was er een man die zei dat hij rende door het water als een puppy, gekke sprongen, maffe
uithalen en weet ik al wat niet meer. Alleen moet hij even APK gekeurd worden en zijn remmen nagekeken, want hij
gebruikt mij regelmatig als stootblok.......en soms......is dat toch wel minder. Komt ie met een vaart aan daveren recht
op me af en remt dan tegen mn benen. Sta je toch wel even te schudden hoor...hahahaha.”

Gitta
Een boevendame van net 2 jaar oud moest vanwege omstandigheden opzoek naar
een nieuwe baas.
Op 08-09-2012 ontvingen wij een mail van de eigenaresse van Gitta.
“Gitta mag op geplaatst. Ze is gelijk meegegaan met de mensen die kennis kwamen
maken. Ze woont nu op een manege, waar al een oude hond aanwezig is.
Er is een mogelijkheid om de honden te scheiden en de mensen hebben nu
vakantie. Dus alle tijd om alles in goede banen te leiden.”

Kessy
De bazin van Kessy een schoonheid van ruim 5 jaar is ernstig ziek daarom was het voor Kessy
beter dat zij naar een ander thuis zou gaan.
Op 17 09 2012 een mail ontvangen van de verdrietige bazen van Kessy.
“De mensen die vanmiddag kwamen hebben Kessy meegenomen. Het was liefde op het eerste
gezicht van beide kanten. Op uw advies zijn we een stukje gaan lopen en dat ging prima. Zij
hebben ervaring met bouviers en andere grote honden. Hebben een grote tuin en wonen aan de
rand van een bos We hebben tel.nr. en adres uitgewisseld en zij zouden ons op de hoogte
houden hoe het met haar gaat. Ook hebben zij gevraagd of wij een keer langs willen komen om
te zien hoe mooi ze wonen en hoe het met Kes gaat. Misschien over een poosje. Ik wil u
hartelijk danken voor de moeite die u heeft gedaan om een nieuw thuis te zoeken voor onze
hond.”

Jones / Joo
Jones/Joo/ is een ander speciaal project op onze website. http://www.bouviersupporters.nl/Jones2.htm
Jones is een reu geboren 8 juni 2011, na een training door Bert woont hij nu al weer sinds 21 april 2012 bij zijn
nieuwe eigenaar en het gaat super. Wij kregen onderstaande collage. Heerlijk om een totaal ontspannen Joo te zien
Daar doen we het met zijn allen voor!
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Amoah
Begin september 2012 kregen wij het verzoek van de fokster van Amoah of wij konden helpen
met het zoeken van een nieuw thuis voor Amoah.
Zijn baas was net overleden en zijn bazin kon hem niet uitlaten. Natuurlijk wilden wij dat en
hadden heel snel een nieuw thuis gevonden. Toen we dat melden was het even stil aan de
andere kant. Zo snel? Daar hadden we niet op gerekend. We weten eigenlijk nog niet zeker of
we Amoah wel kwijt willen. Er werd afgesproken dat ze er nog eens rustig over na zouden
denken en met twee weken zouden laten weten of Amoah nog beschikbaar was.
En dat hebben ze gedaan. Met wat tips gaat het lukken om Amoah thuis te houden. Daar zijn
wij en de fokster blij om. Amoah wordt nu uitgelaten met een halti om en ze gaan naar een
hondenschool waar in een klein groepje getraind wordt
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Darby
Reu geboren in 2008 werd bij ons aangemeld omdat er door privé omstandigheden veel te weinig tijd voor Darby was
en de oude baasjes vonden dat hij beter verdiende. Hij woonde op een bovenverdieping…..
Wij hadden al snel belangstellenden voor Darby. Lekker op een groot erf in het buitengebied en een baas die
boswachter is… nou wat wil je als boef nog meer.
Er vond een kennismaking plaats en Darby ging op proef mee. Darby bleek wel een hond met een gebruiksaanwijzing
en Darby had zich in de loop van de jaren wat vrijheden veroorloofd die in zijn nieuwe thuis niet op prijs werden
gesteld. Met behulp van Bert zijn de mensen met de tips aan de slag gegaan. 1 ding is wel duidelijk….. als Darby flink
beweging krijgt dan hij is beter in toom te houden. Het gaat steeds beter en de nieuwe baasjes hebben besloten dat
Darby blijven mag.
Er is nog wel wat werk aan de winkel, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.
Wij wensen de nieuwe baasjes heel veel succes met de verdere training en we hopen elkaar nog een keer weer te
mogen begroeten!

Nando
7 jarige reu uit de werklijn met een rugzak die wij niet kenden.
Nando is 3,5 jr. geleden gered van de spuit door een ervaren werklijn fokster. Wat Nando in het
verleden heeft meegemaakt is helaas niet bekend. Wel dat hij wel eens gebeten had. Bij de
fokster had hij wel zijn nukken maar zij kon goed met hem uit de voeten. Door privé
omstandigheden moest zij echter afstand doen van een aantal honden waaronder Nando. Wij
hebben Nando ook aangemeld bij de Interessengemeinschaft om zo ons zoekgebied voor een
nieuwe kans voor hem enorm te vergroten. Al snel melde zich iemand via de IG. Hij leek zeer
geschikt en zeer ervaren. Hij is op een zaterdag naar Nando gereisd om met hem kennis te maken
en ja, dat klikte. Zowel het oude baasje als wij hebben de man op het hart gedrukt dat hij de
hond met rust moest laten de eerste dagen.
Nando ging mee op reis, 2,5 uur in de auto naar zijn nieuwe thuis. Eenmaal daar
aangekomen was men toch erg nieuwsgierig wat deze jongen allemaal kon. Helaas
vergde men teveel van hem en is het misgelopen en heeft hij zijn nieuwe baas
gebeten. Nando’s schuld? NEE, niet echt !! eigenwijsheid van de nieuwe baas? JA
wellicht….. teveel, te snel willen. Dit pakte, vooral bij Nando, met een moeilijke
aard, verkeerd uit. Wel kwam toen het volgende probleem…. Hij moest daar
onmiddellijk weg ! tja jee….. hoe …wat….. nu …..?
De IG bood hulp. Nando is naar een pension gegaan in Duitsland waar er nu elke
dag met hem wordt getraind door een ervaren trainster. En weet je wat Nando
geweldig vindt en waar hij zijn energie goed in kwijt kan zonder dat er teveel van
hem wordt verlangd ?.... een loopband !! ja…. ik bedoel zo’n fitnessapparaat….
Binnen 2 minuten had meneertje door wat de bedoeling was en hij marcheert er
wat op los.
Nando is inmiddels gecastreerd en verder is hij door de dierenarts gezond
verklaart. Hij is heel beroerd getrimd, maar ach dat groeit wel weer.
Mensen van de IG zijn dit weekend bij Nando op bezoek geweest en het gaat goed
met hem. Hij marcheert vrolijk op de loopband .... Km of 5/6 kan ie makkelijk.
Meneer is met hem wezen fietsen ... Eerste 50 meter voor gek en onwijs, maar Nando is goed te corrigeren en liep later
prima mee ( terwijl hij nog nooit naast de fiets heeft gelopen) je geeft hem absoluut geen 7 jaar. Hij is vrolijk maar als
je ergens toe dwingt dan begint hij te grommen en als je dan doorzet dan is het foute boel. Hij waarschuwt dus keurig!
Doet veel voor een koekje ....
Zij vinden hem leuk, maar wel 1 met gebruiksaanwijzing :-)
Nando heeft zijn ogen dus wel een beetje komisch staan, maar hij ziet alles.
Hij zoekt zijn koekjes dus zijn neus is in orde, hij luistert goed, dus oren ook in orde.
Zijn training kost wel enorm veel geld…. Gelukkig hebben we van de oude baas een mooi bedrag mogen ontvangen, dat
is direct met de donatie van de stichting Bouviersupporters doorgesluisd naar de IG om de training van Nando deels te
kunnen bekostigen. Wij danken haar daar dan ook zeer voor !!
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En ook voor Nando hopen wij dat we toch een mooi thuis kunnen vinden bij ervaren bouviermensen die hem de tijd
gunnen om aan een nieuwe situatie te wennen.
Belangstelling voor Nando ? meld u zich dan bij ons ……

Dio
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.
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 ! Het verslag van de training vindt u op onze website.
http://www.bouviersupporters.nl/dio.htm

Naar aanleiding van het verslag van de training in ons vorige magazine kregen wij een mail van iemand die graag
kennis wilde maken met Dio om te kijken of hij geschikt is om te gaan werken met iemand die werkt bij een
beveiligingsbedrijf dat gespecialiseerd is in beveiliging met behulp van honden.
Maar helaas Dio is niet geschikt om mee te werken binnen de ordehandhaving.
Hij is niet geïnteresseerd in een bijtmouw.
Als de mouw hem word aangeboden ontwijkt hij deze en zoekt direct naar een bal.
Aanplagen met de mouw heeft weinig effect, hij bijt meer per ongeluk om dat de
opgedrongen word maar ontwijkt hem zo snel mogelijk.
Aanplagen: een mouw snel heen en weer bewegen om hem er gek op te maken, vervolgens
net voor dat hij hem pakt wegtrekken waarbij je het effect wilt zien dat als hij hemdan te
pakken heeft de mouwvanuit de drift dat hij hem eindelijk te pakken heeft niet meer los wil
laten.
Opjutten, driften opwekken, pesten, waarbij de beloning is het hebben van de mouw (zijn
buit) waar een hond dan trots mee rond mag lopen.
Het spelen met zijn bek (happen) deed hij ook bij deze twee personen.
Beide zijn opgegroeid met honden en het happen werd ook direct gezien als grensverleggend uitdagen van de geleider.
Het was mooi te zien dat hij grotendeels wel leiding accepteert, maar op een paar punten protesteert (gebit tegen de
geleider aandrukken/happen) NIET BIJTEN, 0,0 SCHADE bij de geleider.
Bert ziet steeds meer overeen komsten met Guust (zijn jonge hond) die dit ook veel doet (bij hem alleen) Bert merkt
dat Guust dat hoofdzakelijk doet vanuit frustratie. Het spel gaat niet fanatiek genoeg, niet snel genoeg of is te kort qua
tijd.
De mensen gaven na 45 minuten met hem te hebben gewerkt wel aan dat hij goud eerlijk is en een fijne hond om mee
te werken. Met als aantekening “je moet er wel de geschikte persoon voor
zijn”, en jammer dat hij niets heeft
met de mauw.
Dus wel geschikt voor iemand die er hobbymatig voor de sport mee wil
werken, maar niet voor iemand die gebruikt voor zijn werk (inkomen)
Ook is Bert veel met Dio en zijn honden aan de wandel geweest
Een verslag:
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Ik heb wandelroute gevonden vlak bij het pension, aan beide kanten water en naar voren en achteren kon ik op grote
afstand alles zien aankomen. Een veilige situatie om te kijken hoe hij reageert als hij los is. Niets te zien dus alle vier de
honden los., maar mijn honden zijn er niet van onder de indruk.
Dio loopt keurig in mijn omgeving mee en trekt zich dan niet veel aan van mijn honden.
Na een kwartier merk ik dat hij wel graag aandacht wil, en begint Famke en Guust (die wel steeds samen rennen) uit te
dagen tot een spelletje.
Dit gebeurt een paar keer, maar Famke en Guust gaan hier niet op in.
Dio probeert leiding te nemen over de groep, maar als jonge onervaren hond op dit gebied weet hij wel welke houding
aan te nemen
Hij probeert het wel elke keer op een sociaalvaardige manier (houding, uitdagen d.m.v. spelgedrag, als laatste komen
als je ze roept, net doen of wat lekkers je niet interesseert maar het toch graag aanpakken) hij gebruikt absoluut geen
enkele vorm van agressie binnen de groep.
Het hier komen is iets waar ik nu meer mee aan de slag wil. Met minimale afleiding (brommer op afstand, vogels die
weg vliegen) gaat hij zijn eigen gang en reageert niet op mijn stem en/of houding. Van hem weglopen lijkt hem dan ook
niets te doen
(ik blijf dus in de buurt), de aandacht gaat uit naar de vogels of brommer tot die helemaal verdwenen zijn. Zijn zicht is
dan erg goed, want wachtend op een dijk met rondom erg ruim uitzicht neemt hij daar rustig de tijd voor.
Zolang Dio op een afgeschermde ruimte is of aan een (lange) lijn dan gaat alles keurig, lopen, hardlopen, reactie naar
katten en honden, hij accepteert steeds meer mensen, trimmen, vrachtwagens………
Het happen blijft hij doen, een reactie die ik ook van Famke en Guust ken. Als je hun (Dio, Famke, Guust) grenzen
opzoekt in een training of in spelgedrag dan willen ze best hun gebit wel een keer gebruiken. Soms zacht, soms hard,
maar altijd zonder (opzettelijke) schade.
Ik ben eerst met hem en mijn honden aan de wandel geweest.
Er komen fietsers voorbij en hij valt uit, helaas voor hem had ik de lijn
kort en heb ik direct kort en duidelijk ingegrepen. 2 tellen later lijkt het of
er niets gebeurt is en wandelen we gewoon verder.
Net als woensdag de dijk op gelopen, alleen nu de andere kant op wat niet
toegankelijk is voor fietsers. Daar weer allemaal los.
Dio reageerde in eerste instantie goed op een beloning na het commando
“hier”. Hij komt wel maar niet snel. Hier komen is niet zijn sterkste kant
als hij los loopt. Daar was ik inmiddels achter.
Ik ben met hem aan het trainen geweest. Dit gaat perfect zolang er geen
afleiding is.
Om te voorkomen dat hij even later weer achter vogel aan ging was het
nodig hem een correctie te geven.
Verder lopend is rustig commando hier voldoende om Dio direct te laten reageren. Hij komt samen met mijn honden en
er worden beloningen uitgedeeld.
Bij het terug lopen heb ik een Bouvier naast mij lopen als een plaatje. Hij reageert rustig op fietser die op een aantal
meters ons voorbij komen, hij heft zijn kop iets op dat is alles. Dat was voor mij het moment om hem een hand vol
lekkers te geven, GEWELDIG.
Voor de duidelijkheid: ik heb hem alleen een correctie gegeven i.v.m. niet terug komen als hij losloopt. Hij kan dan los
rennen en spelen zonder dat hij een gevaar is voor anderen en zichzelf.
Het happen naar mij straf ik op deze manier absoluut niet af.
Ik ervaar het happen als een uitlaatklep wat voor mij controleerbaar en aanvaardbaar is
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Omdat zijn vacht was wel erg lang geworden was ging de schaar erin. Dat ging best goed, alleen rond zijn bek laat hij
nog niet toe.

Op 6 augustus 2012 kwam eindelijk het bericht; Dio heeft een nieuw thuis via een andere organisatie.
Bij Bert in de gemeente, in Siddeburen.
Samen met Kai heeft Bert daar een bezoek gebracht en Dio er achter gelaten. De mensen hebben een boerenbedrijf
met deels pluimvee en deels akkerbouw. Er is altijd wel iemand thuis.
Mevrouw was nog wat huiverig, maar na een uurtje was dat toch grotendeels weg.
Leuk voorval: Dio heeft een mand in de bijkeuken, vertrek dat grenst aan de
keuken. De deuren staan gewoon open. Samen zitten we in de keuken aan de
thee. Een van de zoons komt binnen en Dio staat op en loopt met hem mee naar
de keuken.
Waarop ik zeg stuur hem maar terug naar zijn plaats, deze persoon stuurt hem op
afstand terug naar zijn plaats en zegt “zo die ligt”. Dio reageerde als af hij op
afstand werd bestuurt, waarop ik zeg “nu durf ik het wel te zeggen, hij heeft
natuurlijk wel een hele goeie training gehad”.
Sta ik op het punt om weg te gaan, drukt hij zich stevig tegen mij aan en kijkt mij
recht in de ogen ………………
18-8-2012
Op zich gaat het best goed. Hij loopt los op het erf en weet nu, na 1 week al tot hoever hij mag gaan. Hij mag bv niet
bij de kippen komen, hij heeft het 1x geprobeerd, na correctie niet weer. Hij weet dat hij niet achter fietsers aan mag.
Ze kunnen hem prima uitlaten hij luistert als de beste.
Echter door het bedrijf aan huis komen er veel, voor Dio, vreemde mensen, en dat gaat niet altijd goed.
Dio zal toch een plek moeten hebben waar hij even tot rust kan komen. Daarvoor heeft Bert een kennel in bruikleen
gebracht. Het is de bedoeling dat als er vreemden op het erf komen dat Dio de kennel ingaat.
De kennel zal er niet voor altijd staan echter alleen voor de komende weken om Dio te laten wennen aan vreemde
mensen onder begeleiding. Dio vond het geweldig en ging er meteen in.
21-8-2012
Bert heeft met de Fam. H. gebeld, het gaat tot zover super.
Sinds de kennel er staat zoekt hij zelf regelmatig de rust op zijn plaats in de kennel.
Ook als ze hem terug roepen gaat hij bijna automatische in zijn kennel op de bank (zijn plaats) zitten of liggen. De deur
staat gewoon open. Volgens mevrouw is er momenteel meer rust en komt het vertrouwen in Dio weer terug. (waar
moeder is, is Dio)
Ook bij J. de broer waar hij soms negatief op reageerde, wint aan vertouwen bij Dio.
De kennel geeft hem de plaats waar hij rust heeft, zijn eigen plek. (zie het als een soort persoonlijke zone waar hij
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mensen op afstand houd zonder dat hij agressie hoeft te gebruiken) niemand loopt immers de kennel zomaar in.
Tot nu toe lijkt mijn opzet te werken.
27-8-2012
Vanmorgen is Bert bij Dio langs geweest.
Ik kom de schuur binnen lopen en Dio komt vanaf zijn plaats (bank in de kennel) naar mij toegelopen.
Er blijkt niemand in huis te zijn dus ik loop weer naar buiten, als Dio mee wil lopen geef ik hem met het commando
“plaats” en hij loopt zijn kennel weer in en gaat op de bank liggen kijken.
Buiten gezocht naar de familie.
Daarna een tijdje met mevrouw staan praten die erg tevreden is hoe hij de afgelopen week is veranderd. Er komt meer
zekerheid vanwege de kennel. Hij zit er zelden in, maar als hij er zit geeft dat zekerheid voor eigenaren en Dio.
Terwijl staan te praten komen P. (zoon) en een andere man de schuur in lopen. Dio loopt op hen af en P. geeft rustig en
duidelijk het commando zit. Dio gaat direct zitten. Vervolgens loopt hij zonder enig probleem mee met P. om een
emmer met inhoud weg te zetten. De man die er bij staat blijft rustig kijken en stoort zich verder niet aan Dio. Alles
verloopt soepel, en we gaan naar binnen koffie drinken.
Dio loopt rustig rond de boerderij, zo nu en dan zie je hem door het keukenraam over het veld lopen om het erf te
inspecteren. Als ik weg ga ligt hij rustig voor de deur, als je er dan langs wilt staat hij rustig op en maakt ruimte, toch
bromt hij dan wel. Ik stuur hem met een rustige stem naar zijn plaats, en ik vertrek.
Met J. loopt het nog steeds erg wisselend, lopen aan de lijn is Dio een voorbeeld hond, spelen met de bal!! Bij het woord
bal (vooral bij J.) springt hij in de houding en komt aan rennen met de bal om samen met J. te spelen.
Als J. maar overtuigend de leiding neemt gaat het prima, zit er enige twijfel dan bromt/gromt Dio naar J. . Ik hoop dat
de tijd (en wat instructies van mij) dit probleem ook oplossen.
7-9-2012
Met Dio en J. gaat het nog steeds hetzelfde. Hij gromt als J. in de buurt is, vliegt snel zijn kennel in en blijft daar dan
wat zitten grommen. Gister liep J. langs hem, toen begon ook te blaffen. Dat zijn wel situaties dat we bang zijn dat hij
toch een keer uithaalt.
Met vreemde mensen zijn we wel heel voorzichtig en houden we hem kort. Als hij los is stuift hij erop af. Deze week
kwam er een vertegenwoordiger langs. Ik had hem vast aan de lijn. Toen ik dacht dat hij wat rustig was liet ik hem wat
los, hij kwispelde wat, de man aaide hem even en toen moet hij toch even happen. Geen schade.
Door deze 2 dingen maakt Dio het zichzelf wel onmogelijk hier te blijven. Dat is jammer want heel veel dingen gaan wel
goed, en hij heeft ook leuke kanten. Maar op deze manier kan het niet zo!
Bert gaat nu meerdere keren per week naar Dio om te trainen i.v.m. reactie naar J. en de reactie naar vreemde mensen
die op het erf komen.
Het zullen meerder korte trainingen zijn. Zolang als hij daar nog kan blijven word hij daar getraind.
In overleg met de nieuwe eigenaren proberen we toch een wat rustiger omgeving voor hem te vinden.
Er hebben zich mensen gemeld voor Dio. Zij hebben ervaring met honden die dit gedrag vertonen. In de loop van de
volgende week zal er een kennismaking volgen.
Wij hopen u in het volgende magazine te kunnen vertellen hoe die kennismaking is verlopen en of Dio daar ook
daadwerkelijk is gaan wonen.
Wilt u niet zo lang wachten? Kijk dan regelmatig op onze website http://www.bouviersupporters.nl/dio.htm
Bent u ook geïnteresseerd in Dio, neem dan even contact met ons op. info@bouviersupporters.nl o.v.v. Dio
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Langs deze weg willen wij alle donateurs bedanken
voor hun giften aan onze stichting.
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Wij gaan weer wandelen
onder begeleiding van de midwinterhoornblazers !!!

Wanneer: 9 december 2012

Aanvang: 13.00
Locatie: omgeving Haaksbergen
Deelname is kosteloos.
Een vrijwillige donatie wordt echter zeer op prijs gesteld.
Vindt u het leuk om mee te wandelen, geef u dan op :
mail naar: info@bouviersupporters.nl
of bel 06-82001851 ( Jantina)
Tevens bieden wij u de mogelijkheid om na afloop deel te nemen aan de
”heksenmaaltijd”, bestaande uit : erwtensoep of hongaarse goulashsoep,
roggebrood met spek., broodjes en dranken
kosten 7,50 euro p.p.
( vrienden van de stichting bouviersupporters krijgen 10 % korting)
Graag bij aanmelding aangeven of u hieraan wilt deelnemen
en met hoeveel personen!
Na opgave ontvangt u onze bevestiging met alle verdere gegevens!
Wij hopen u te mogen verwelkomen!
Stichting Bouviersupporters
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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

Voor bemiddelingszaken kunt u bellen
met Jantina op 06 82001851
info@bouviersupporters.nl
E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

info@bouviersupporters.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:
http://www.bouviersupporters.nl/
Het volgende Bouviersupporters
Magazine verschijnt:
januari 2013
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