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Voorwoord
In het afgelopen 2e kwartaal van 2013 heeft de Stichting Bouviersupporters zich mede
ingespannen voor de herplaatsing van 24 bouviers waarvan er uiteindelijk 12 uitsluitend
door onze inzet konden worden herplaatst en 7 bouviers thuis konden blijven.
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Half juni 2013 heeft Eric van Nus ons medegedeeld, dat hij zijn werkzaamheden voor de
stichting beëindigt. Eric van Nus is vanaf de start van de stichting bij de stichting
betrokken geweest, tot februari 2013 als voorzitter en daarna voor de begeleiding van
evenementen.
Wij zijn hem erkentelijk voor zijn inzet bij o.a. de doorstart van de stichting eind 2011.
Het is vaak moeilijk en emotioneel voor baasjes om afstand te doen van hun bouvier.
Dankzij de inzet van ons bemiddelingsteam, Jantina en Marian, en de mensen welke de
bouvier adopteren vindt de bouvier dan toch vaak weer een goed thuis.
Het artikel “ 2 verhalen over de adoptie van Peggy” geeft daarvan een ontroerend
beeld.
In de media is aandacht besteed aan een tendens, dat steeds meer mensen hun honden
vanwege de kosten, voor onder andere medische zorg, dumpen.
Deze tendens vormde voor ons de aanleiding om onze acceptatieprocedure verder aan
te scherpen zodat wij degenen die een bouvier willen adopteren een nog beter beeld
kunnen geven van de bouvier en van de kosten en de zorg waarmee zij rekening moeten
houden.
Het verhaal over Victor geeft een indruk hoe wij hierbij helpen en laten zien, dat er
gelukkig nog steeds mensen zijn die ondanks de gebreken de honden een thuis en hulp
bieden.
Soms komt het voor, dat mensen om persoonlijke redenen gedurende geruime tijd niet
meer zelf voor hun bouvier kunnen zorgen, maar er wel uitzicht is dat, dat daarna weer
kan.
In dat geval is het vinden van een goed en gemotiveerd Gastgezin dat bereid is om dat
tegen een betaalbare vergoeding te doen heel belangrijk voor zowel het baasje als de
bouvier.
Bij Sam hebben wij het baasje in contact gebracht met een familie welke Sam als
gastgezin willen opnemen en gezorgd, dat er tussen hen goede [ schriftelijke] afspraken
zijn gemaakt.
Naast de rubriek “ Hoe is het met “ zijn wij gestart met de rubriek “ Op de koffie bij”.
Daarin doen wij verslag van een bezoek aan een herplaatsbouvier en het nieuwe baasje.
In dit magazine een verslag van het gezellige bezoek aan Sita en haar nieuwe baasje in
het Brabantse Oosterhout.

Fijne vakantie

Ook in dit magazine een verslag van de geslaagde wandeling op 27 april 2013 in
Noordwijk en onze deelname aan de KCM- dag van de NBC op 16 juni 2013 in Heteren.
Nu de zomer is aangebroken [ echt waar] een uitgebreid en leerzaam artikel over
“ Gevaren van zwemmen en andere zomerse gevaren” Lezen !!.
Tot slot wensen wij U een aangename en ontspannen zomervakantie, samen met Uw
bouvier [s].
Team van bestuur en medewerkers van de Stichting Bouviersupporters.
5 juli 2013
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Wie vond een nieuw thuis in het 2de kwartaal 2013
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Zij blijven thuis!
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Activiteiten in 2013

16 september 2013 NBC Evenementendag
En op de Evenementendag georganiseerd door de Nederlandse Bouvier Club
http://www.bouvierclub.nl/ in Heteren zullen wij ook dit jaar weer met een stand staan.
Adres: Manege de Fruithof Dorpsstraat 5 6666 AE Heteren

december 2013 Midwinter wandeling
Noteer vast in uw agenda : Winterwandeling december 2013
locatie: Haaksbergen.
Bent u erbij ?? Wij zouden het erg leuk vinden om u en uw trouwe viervoeter(s)
te mogen begroeten…
Nadere informatie volgt
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@bouviersupporters.nl o.v.v. Winterwandeling
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Speciale aandacht voor………..VICTOR
Allez ‘Ollanders, ik ben Victor. Ik ben pas 2 jaar oud en zit al bijna een half jaar in een asiel in België.
Doordat mijn oude baas mij tijdens mijn
ontwikkeling in mijn eerste levensjaar zo ongeveer
de hele dag in een kooi heeft gehouden zijn de
spieren in mijn achterpoten achtergebleven in de
ontwikkeling en loop ik een beetje apart. Ikzelf kan
daar dus helemaal niets aan doen. Ik kijk door
mijn tralies en wacht al maand in maand uit op
een baasje.
En ja, er kwam iemand hoor. Ik mocht zelfs mee
op een wandeling. Ik was zo blij, een onbekende
wereld ging voor mij open. My oh my, wat was de
wereld groot en spannend. Toch werd ik weer
teruggebracht. Ik hoorde nog net dat deze
mijnheer anstig was voor de eventuele kosten
omdat ik een beetje vreemd loop, alleen ik heb er
geen last van.
En weer komen mensen. Ik doe mijn uiterste best om aardig te zijn, maar ook zij gaan weer weg omdat ze bang zijn
dat ik iets ernstigs heb.
Zucht..... wat is er toch met mij aan de hand? Is dit mijn lot? Wie helpt mij?
En ja, gelukkig zijn er ook mensen die mij gespot hebben. Mensen uit het noorden, Nederland of zo. Mensen van de
Stichting Bouviersupporters. Wat ik begrepen heb bestaan zij uit vrijwilligers en begrijpen zij dat ik hulp nodig heb wil ik
ooit nog aan een baas komen. Er schijnen dus mensen te zijn die geld doneren aan deze Stichting. En zo is de afspraak
gemaakt om mij op hun kosten te laten röntgenen om te kijken wat ik nu eigenlijk mankeer.
Ik snap ook wel dat het asiel waar ik nu in verblijf daar geen geld voor heeft. Zij zorgen heel goed voor ons en moeten
zoveel voor ons doen. Wij moeten ingeënt worden, en wat denk je van ontworming en antivlooïingsmiddeltjes etc. En
buiten dat ik eten krijg moet natuurlijk ook getrimt worden. Ja, zoveel honden hier, dus reken maar uit.
Ik wil dus eigenlijk zeggen..... dank je wel lieve mensen die dit voor mij mogelijk maken.
Mijn tweede kans, dit keer op een echt baasje, ligt aan mijn voeten...... ehhh..... mijn
poten.
20 juni ben ik met mijn lieve verzorgster Ine naar de kliniek geweest. Ik weet daar niet
zoveel van, want ik kreeg een spuitje van de dokter. Toen ik weer wakker werd was Ine best
wel verdrietig. Want mijn heupen bleken toch niet goed te zijn.
O en wat nu? Zou er toch nu toch nog iemand zijn die mij in huis wil hebben. Iemand die
weet wat ik nodig heb om mijn spieren sterk te maken en die met mij naar de dokter kan en
wil als ik er toch last van ga krijgen.
Al snel belde die mevrouw van de Stichting Bouviersupporters dat zich iemand gemeld had
die het wel met mij zag zitten. Ze wilden snel met mij kennismaken. Het zijn ook nog eens
mensen die weten wat ik nodig heb aan beweging ( hun vorige hond had ook hd en artrose)
en zij zien ook niet tegen dierenartskosten op.
Gelijk die zaterdag kwamen ze al, een lieve mevrouw met haar zoon en hun 2 honden.1 Bostonterriër teefje van 6 jaar
en een bouvierteefje van een jaar of 8. De bouvier is van de zoon en het terriertje van de mevrouw. We gingen een
stukje wandelen. Het klikte best wel goed. Dus ja, ik ging mee.… oh jee … auto's … dat is niet zo mijn ding, het liefste
zat ik op de voorstoel, maar dat kon niet dus werd ik vastgelegd achterin. Eénmaal thuis aangekomen vond ik het wel
spannend, zelfs zo spannend dat ik steeds in de clinch lag met de Bostonterriër en de Bouvier ( die hier tijdelijk als logé
was).
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En toen gebeurde er iets heel vervelends met mijn nieuwe baas. Die moest meteen naar het ziekenhuis, mijn nieuwe
vrouwtje moest huilen. Oh jee wat nu? Ik zal toch niet weer terug moeten?
Er werd contact gezocht met de Bouviersupporters en ook in de kennissenkring van mijn nieuwe familie werd er druk
gebeld. De zoon heeft een vriend die een hond zocht. Ik zou daar alle aandacht krijgen, want hij woont alleen. Overdag
kan ik lekker mee naar het bedrijf van de zoon, want daar werkte die man en dat leuke bouvierteefje loopt daar ook.
Die meneer is gelijk in zijn auto gesprongen om met mij kennis te maken. Hij vond mij leuk en ikke hem.... dusssssss ik
ging mee. Voorlopig blijf ik daar en de lieve mevrouw blijft voor mij betalen.
Ik ben al een paar keer meegeweest naar het bedrijf.….. een autobedrijf.... daar komen ze erachter dat ik auto's wel
heel leuk vind. Ik spring in elke openstaande kofferbak en een grote vent die mij daar weer uit krijgt. Dat is dus wel een
puntje van aandacht. Daar willen ze dan weer Bert van de Stichting bij laten komen. Enne ik heb ook al een paar
keertjes leuk met het Bouvierteefje gespeeld.
In de buurt waar ik nu woon vinden de mensen mij allemaal erg leuk. Ik heb al heel wat afgeknuffeld met de
buurvrouwen ….whoeha.
Maandag ga ik weer naar de dokter hier in de buurt. Ze willen mij nog eens goed laten onderzoeken en eventueel nog
een keer foto’s maken, want uit mijn bewegingen blijkt niets van mijn slechte heupen...
….................WORDT VERVOLGD...............

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.

Max
Met Max de toen grote blonde pup die in december 2012 is herplaats gaat het heel goed.
Van de dochter des huizes ontvingen we deze hele leuke en lieve mail:
“Hoi lieve mensen van de Bouvier supporters club,
Mijn naam is Gina en afgelopen December hebben wij een bouvier van jullie
over genomen. Het gaat om een lieve blonde schat die Max heet, hij is nu
bijna een jaartje oud. Ik doe de opleiding : 'Dierverzorging' met de
specialisatie richting de dierenartsassistente, en nou hadden wij een : 'Doggy
Day' op school. Dit hield in dat je met je hond naar school kwam en daar
buiten allemaal activiteiten met hem ging doen. Max heeft enorm genoten en
super veel dingen geleerd ! Hij mocht speuren, springen, door dingen heen
rennen, dansen, op de foto maar natuurlijk vooral lekker gek doen en spelen.
Aan het eind van de dag werd uit alle 136 aanwezige honden en baasjes één
koppel gekozen dat het beste bij elkaar paste, en dat het ook het beste
gedaan had. Stiekem had ik het wel verwacht, maar mijn lieve topper had de
eerste prijs te pakken ! Was zo trots op mijn maatje, en hij had een lekker
pakket vol snoepjes en andere lekkere dingen gekregen. Kortom, Max als mijn
vriendje hier krijgen is het beste dat me ooit is overkomen !
Groetjes, Gina D. en een pootje van Max”
Max heeft er inmiddels een vriendje bij. Dat leest u verderop in het magazine.
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Gwenda
Gwenda een 6 jarige teefje werd ter adoptie aangeboden bij de Interessengemeinschaft, omdat wij met hen
samenwerken kwam Gwenda ook bij ons op de website. Al heel snel kwam er een telefoontje van mensen die Gwenda
wel zagen zitten. De mensen van de IG hebben de voorcontrole gedaan en die was zeer positief. Niet veel later stond dit
berichtje in ons gastenboek:
“21maart 2013 hebben wij bij een zeer positieve bouvier gastfamilie van der L.
in V. onze GWENDA gehaald.
Vanaf het moment dat wij thuis aankwamen hebben wij in positieve zin een
andere hond als toen we haar adopteerden. Toen wij arriveerden bij fam.v.d. L.
stond voor ons de tafel al gedekt in overvloed aan spijs en dranken, waarvoor
wij deze familie nogmaals hartelijk danken
Onze GWENDA is echt een familiebouvier.
Hartelijk dank voor jullie inzet”
Niet veel later kregen we deze mail met foto’s
“Hallo, We hebben 236 km moeten rijden, maar het was de moeite waard.
Gwenda is superlief en ook wel al een keer ondeugend, ze wilde op de bank
gaan liggen. Daar is ze echt te groot voor. We zijn heel blij met haar en ze is
denken wij al wat gewend.
De persoon die de voorcontrole gedaan heeft woont op 10 minuten rijden van waar Gwenda nu woont en zij is
hondentrainster op een hondenschool. De baas en Gwenda hebben zich daar aangemeld.
De trainster berichten daarover:
Ik had bij de voorcontrole al zo'n goed gevoel, het zijn zeer aardige mensen met een groot hondenverstand.
We kwamen in gesprek over opvoeding en ik vertelde dat ik hondentrainster ben
En gisteren heeft het baasje zich bij ons aangemeld voor goede vrijdag wandeltocht en hij wil ook met gwenda op de
training komen.
Gwenda liep zo braaf in een groep van 19 honden en nog veel meer mensen mee. Dat was geweldig
Er liepen verschillende kruisingen van 25 cm, 4 bouviers, Mechelse herders en een bearded collie. Dit was allemaal geen
probleem voor haar.
Ze was helemaal verliefd op een sheltie reu, daar wou ze steeds mee spelen.
Haar baasje werd overvallen door de menigte honden.
Alles gaat prima, ze is al aardig gewend aan het alledaagse leven en dat na zo'n korte tijd. Ze ver afgod haar baasje
zelfs. Voor het baasje is een droom in vervulling gegaan. Bij zo'n geluk ben ik blij dat ik mee heb kunnen helpen.”
27-4
Gwenda had een knobbel op haar poot, die
moest operatief verwijderd worden. Het is
allemaal goed gegaan..
De dierenarts zei dat het een onschuldig
bobbeltje was. Maar dit was niet zo, want
nadat het weefsel opgestuurd werd bleek dat
het kwaadaardige kanker was. We hopen dat
het volledig kan worden verwijderd alles en
niets is verspreid!
Dat zou echt rampzalig zijn, want ze zijn zooo
blij met Gwenda . Gwenda beschermt haar
bazin, Ze voelt zich zelfs in het donker in het
bos veilig met haar bodyguard.
De kat loopt ook weer in en uit en Gwenda
kijkt niet eens naar haar.
13 mei 2013
Gelukkig gaat nu alles goed met haar en volgens de arts in Utrecht ziet het er heel goed uit, en zal de tumor niet meer
terug komen. Bij deze willen wij de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres voor het getoonde medeleven en de
financiële ondersteuning bij de operatie en behandeling van onze GWENDA van Harte bedanken
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Nora
Omdat Nora een bijna 3 jarig teefje nog al fel kan reageren op andere honden, vooral als
ze samen met de andere honden uitgelaten werd was het beter dat zijn ging verhuizen.
Op zaterdag 23 maart is de oude eigenaar Nora naar haar nieuwe thuis gaan brengen.
De nieuwe eigenaar berichten ons:
“Met bouvier Nora gaat het goed.
Natuurlijk wennen aan nieuwe omgeving maar gaat tot dusverre goed. Enkel met
"vreemde mensen" zoals buurman, kijkt ze kat uit de boom en is ze erg terughoudend dat
is wel jammer, want dan kan ze brommen en blaffen. In die gevallen komt ze minder
vriendelijk over maar gaan er vanuit dat het overgaat.
Zondag met Nora gewandeld. Ging goed in de auto en heeft ook los gelopen. Geen
probleem met andere honden aldaar. S' Nachts slapen gaat goed, niet piepen oid. Ze ziet
mijn vrouw als "grote baas".”

Meyla
Jantina vroeg of wij een verhaaltje over Meyla wilden maken. Tuurlijk willen wij dat maar hoe begin
je dan.
Oke bij het begin dus. Nadat we met Fientje (ook via Bouviersupporters bij ons terecht gekomen,
hebben slechts 2 maanden van elkaar kunnen genieten) voor de laatste keer bij de dierenarts waren
geweest, hadden we besloten dat een bouvier toch wel bij ons paste. Dus met nog het verdriet in
ons hart op zoek naar een nieuwe woef op de site van Bouviersupporters… En ja hoor daar was ze.
Meyla!! Een bijna 3 jaar jonge teef. Wij waren meteen verliefd.
Via Jantina een afspraak gemaakt en vervolgens op weg naar Friesland. Meyla(volgens haar
stamboom heet deze dame Beatrix Luana) woonde bij een jong gezin waar ze gehele dag lekker los
mocht lopen en samen met het andere hondje op zoek ging naar ratten en muizen. Er was
gezinsuitbreiding op komst en hierdoor was het vermoeden dat er niet voldoende tijd meer zou zijn
om Meyla van de nodige aandacht te voorzien. Dus na wat afspraken heen en weer gemaakt
hebben, facebook en e-mail adressen uitgewisseld te hebben, ging Meyla mee in de auto richting Achterhoek…
Ze heeft de gehele weg gepiept, best zielig. Thuis even rustig laten wennen ging daarna direct in haar mandje liggen.
Nadat wij een goede 2 weken Meyla aan de riem uitgelaten hadden (was ze niet
gewend, bussen, auto’s, tractoren vond ze maar enge dingen en dat moest ze ook
even laten weten), hebben wij haar in een verlaten stuk met veel weilanden (zonder
vee!!) los laten lopen, eerst een beetje onwennig maar toen kwam toch de ware Meyla
naar boven. Racen door het hoge gras en net omgeploegd land. Wat zag ze er
gelukkig uit!! Total loss kwam ze netjes weer terug. (toen
hadden we nog niet in de gaten dat onze jongedame een fetisj
voor grasland had L, hier moeten we nog aan werken).
Tijdens de wandeling met bouviersupporters op het strand van
Noordwijk ging het helemaal goed. Voor ons de eerste keer in
een groep met honden. Wij hadden geen idee hoe ze zou reageren, maar ze deed het geweldig.
Zeewater vind ze niet zo leuk, maar de wandeling en de wind vonden zowel Meyla als de baasjes
heerlijk! We zijn onlangs nogmaals geweest, blijft heerlijk.
Als we niet thuis zijn heeft Meyla de gehele tuin tot haar beschikking incl. het tuinschuurtje waar
ze droog en uit de wind kan liggen. Het liefst gaat ze lekker op haar deken onder het afdak liggen
slapen, hoezo uit de wind. De eerste week heeft ze behoorlijk gepiept, hebben we van de buren
begrepen(gelukkig zijn dit aan beide kanten dierenliefhebbers dus geen problemen gehad). Wel
heeft ze de achterdeur en het raam van een nieuwe decoratie voorzien. Nu ligt ze lekker te
slapen (voor de gemoedsrust van de bazin een cameraatje opgehangen in de tuin zodat ze kan
zien wat Meyla doet, maar dat is redelijk eentonig, slapen dus.
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Meyla vind het heerlijk om met de auto mee te gaan bijvoorbeeld naar het bos. Kan ze lekker
rennen. De baasjes vinden het ook heerlijk om even bij te komen in het bos dus iedereen blij.
Apporteren vind ze ook geweldig, maar afgeven is nog lastig. Meyla vind dat het balletje of
stok dan van haar is en van niemand anders. Trots als een pauw loopt ze dan met haar ‘prooi’.
Vorige week kwam ze tijdens de wandeling bij landgoed Twickel (is een hondenlosloopgebied
met grote natuurvijver) tot de ontdekking dat je moet zwemmen om het balletje uit het water
te halen. Eerst tot aan haar buik in het water. Het balletje ging steeds een beetje verder… tot
ze uiteindelijk uit zich zelf ging zwemmen.. Als we nu langs de vijver lopen staat ze er al in te
wachten op haar balletje, ze vind het geweldig.
Momenteel volgen wij een training met Meyla ‘de jonge honden cursus’. Dit gaat tot onze
verwachting heel goed. Bovendien is het ook een goede training voor de baasjes.
Verder is onze Meyla een dikke knuffelkont, ontzettend sociaal, soms lekker dominant enne
helemaal gek van kinderen en voetballen(blijkbaar is ze geen fan van AJAX want deze bal
heeft ze lek gebeten).
Al met al is Meyla een superwoef!!!!!
Dank je wel bouviersupporters, groeten René, Janny en Meyla

Wanda
Wanda is een teefje van 2 jaar dat niet genoeg waakhond is voor haar baas. Daarom was het
beter dat zij ging verhuizen. Op 09-04-2013 hebben Drayco, zijn bazen en Jantina kennis
gemaakt met Wanda.
Eerst grommen en grebbelen,stuk over het erf gelopen allebei los.... Daarna hebben G. en ik
(Jantina) een stuk gewandeld. Wanda kent het zelfs niet om aan de lijn te lopen.... Maar had
ze snel door. Eerst een stuk uit elkaar begonnen met de wandeling en later steeds meer naar
elkaar toe... Ging goed... Ik voelde me net Cesar Millan hihi Wanda is heel onzeker en kent
niets, al helemaal geen vreemde honden. Drayco wou op een gegeven moment spelen maar
Wanda ging hem uit de weg.
Ze is heel vriendelijk naar vreemde mensen, had haar gelijk op schoot :-) J. kreeg ook de
volledige aandacht en kusjes.
Na de wandeling beide mee naar binnen genomen, Drayco aan de lijn ... Wanda ging op een
meter of 2 afstand naar hem zitten kijken, niet meer boos. Drayco vond het allemaal best.
J. en G. hadden haar het liefste direct mee genomen maar J. gaat eerst de meimaand voor
haar werk naar Aruba in een ziekenhuis werken.
21 april 2013
J. en G. en Drayco zijn nu al 3x op bezoek geweest bij Wanda. Hebben lekker met haar
gewandeld. Wanda wordt steeds een klein beetje vrijer. Ze is niet gewend om ook maar 1
stap buiten het erf te zetten.
Ze kent echt totaal niets en schrikt overal van. Met drayco en haar gaat het contact steeds
beter. Op het erf bij Harrie wordt er niet meer naar elkaar gegromd ( vooral Wanda deed dat)
Komende vrijdag gaan ze haar halen en brengen ze haar zaterdagavond weer terug.
3 juni is Wanda definitief verhuist. Wanda en Drayco beginnen steeds meer aan elkaar te
wennen. Wanda is een ontzettend lieve schat die nog veel moet leren, maar ze gaat straks
mee naar de hondenschool, dus dat gaat helemaal goed
komen.
4 juni
Wanda begint zich al best thuis te voelen in de grote tuin. Drayco is af en toe een
beetje jaloers omdat de aandacht niet meer volledig voor hem is. Wanda weet
inmiddels wat het commando "zit" betekend.. Ze loopt best goed aan de riem....
Snelle leerling dus ...
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Sydney
Sidney een teefje van 6 jaar dat sinds 15 juni 2012 bij haar nieuwe bazen woont in de Elzas.
In augustus 2012 zijn er mammatumoren bij haar weggehaald
Mei 2013
Met Sydney gaat het weer beter. Er hebben zich geen nieuwe
Mammatumoren gevormd en na de operatie van de tumor op de staart zijn
er ook geen nieuwe tumoren gekomen. We gaan regelmatig naar de
dierenarts voor inspectie en controle en wij controleren ook zelf. Dat gaat
goed wanneer wij knuffelen en aaien.
Zoals je weet had Sydney problemen met andere honden, we hadden dat
goed onder controle, maar op dit moment wordt alles met vier poten weer
aangepakt. Waarom? Geen idee. Dit wordt ook weer versterkt door Jerry.
Jerry is vandaag jarig en is 13 jaar geworden. Hij had morgen een extra bot
gekregen die in een flits weg was.

Nando
Nando is steeds meer de gezinshond geworden.
Hij wil heel graag spelen nu en is daarbij altijd het middelpunt zijn Ze maken
lange wandelingen, waarbij hij meestal losloopt, omdat hij zeer goed
gehoorzaamt. Maar ook aan de riem gedraagt hij zich goed.
Ondertussen hebben de mensen hem goed leren kennen en weten nu ook beter
met zijn gebrom om te gaan. Ook heeft Nando zich goed aangepast aan
gewoontes van alle dag en is het huiselijk leven met zijn bazen gaan waarderen.
Hij is uitgegroeid tot een levensgenieter, hij mag graag knuffelen (vooral
wanneer de baas het eten met een lekker sausje afmaakt.)

Beau
Beau een jonge reu van 3 jaar is nogal een onstuimig typje, hij springt
heel erg tegen mensen op.
8 april is hij met mensen mee gegaan die heel hard met hem aan het
werk gaan.
11 april 2013
Hai hai
We willen even laten weten dat het heel erg goed gaat met Beau!!! Het
onstuimige valt erg mee J. Beau luistert goed.
Wij denken dat hij op de verkeerde plek heeft gewoond! Echt hij is zo
lief!!!Hij is blij, en komt je tegemoet met ( zie foto ) J. Echt geweldig.
Gr P en L.
Beau is een schat van een hond. We zijn stapelgek op hem...alle ongemakken die hij had hebben we eruit gekregen!
Beau is een mensenhond ... Dol op alle bezoek wat er komt en graag bij de mensen.
Het enige probleem waar we nu nog heel hard aanmoeten werken is het trekken aan de lijn. Beau is dan zo sterk dat ik
hem bijna niet kan houden.
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Diesel
Zoals u in ons vorige magazine heeft kunnen lezen werd Diesel volkomen onverwacht op 17 maart
2013 aangeboden in het bekende tv-programma van de WDR “ Tiere suchen ein Zuhause”. Daarbij
werd vermeld, dat Diesel was gecastreerd en dat hij aan een asiel te Herne in Duitsland was
afgegeven. Op 26 maart werd hij door hen herplaatst.
Sindsdien hebben de fokster en wij verschillenden mailtjes ontvangen van zijn nieuwe eigenaren.
“Diesel is nu 16 dagen bij ons. Hij heeft zich goed aangepast maar ook dat vergt tijd.
De heer P. ken ik niet. Vreemd genoeg staat ook het paspoort op een andere naam. Ik wil nog
zoveel weten... hoe gaat hij om met paarden, jaagt hij, hoe ging hij om met andere honden, kent
hij een hondenfluitje, kan hij aan de fiets lopen (of was hij daar nog te jong voor)? Hoe oud was hij
toen hij naar de heer P. ging... en ik heb nog veel meer vragen.
Ik beloof dat wij goed voor Diesel zullen zorgen. Hij woont bij ons in huis. Helaas is hij wel bang
voor de trap, dus hij blijft op de begane grond, maar we werken daaraan. Wanneer wij gaan
wandelen moet hij nog aan de lijn blijven. In verband met het wild hebben we ook een lijnplicht.
Wij nemen dan ook geen risico's en willen hem eerst onder controle hebben.
Onze honden zijn onze huisdieren. Met Diesel zal ik gaan kijken of we mantraining (IPO?) of gehoorzaamheid gaan
doen. Op dit moment zullen we eerst lijntraining met hem doen omdat hij trekt. Wanneer hij een andere hond
tegenkomt is hij behoorlijk agressief en kan niet worden afgeleid met speelgoed, een commando of een traktatie.
Misschien kan R ons een advies geven?
Ik stuur haar een foto en zal later nog een foto sturen. En ik beloof ook ons adres en telefoonnummer.
Dus, lieve Jantina, bedankt voor de vertaling.... tot de volgende keer”

Bo
Bo een reu van toen 13 maanden die werd bemiddelt door Stichting S.O.S Huisdieren woont sinds 18 december bij Joy
en haar bazen. Over hem kregen wij een hele leuke mail:
Wat doet een echte boef nadat de laatste sneeuwvlokken in april zijn gesmolten?
Ja ja, balletjes ophalen voor de baas. Het balletje is eindelijk weer
zichtbaar op het honden uitlaatveld na de bergen sneeuw van de afgelopen
winter:
Afgelopen jaren heb ik verschillende soorten rubber balletjes
uitgeprobeerd met de werpstok. Een tennisbal is helaas geen optie. Mijn
bouvier Joy bijt ze in 5 minuten kapot en verder worden ze vies tijdens het
gooien waardoor ze soms niet terug te vinden als de hond er even mee
gelopen heeft en plotseling de bal laat vallen als ze iets anders
interessants tegenkomt. Van verschillende dierenzaken heb ik de
rubberballetjes uitgeprobeerd en dat ging een tijdje goed totdat
herplaatser bouvier Bo zijn intreden deed in ons gezin.
Bo heeft namelijk de vreemde eigenschap rubber balletjes in gemiddeld 3 minuten geheel doormidden te bijten. De
ballen vielen niet aan te slepen, Al m’n zakgeld ging verloren aan nieuwe
balletjes.
Gelukkig kwam mijn dochter op internet een heel interessant balletje tegen
met de naam “Chuckit”.
Een goed stuiterend oranje hufterproof-balletje met blauwe streep die drijft
en goed zichtbaar blijft bij intensief gebruik.
Afgelopen week kreeg ik er twee cadeau op mijn verjaardag. Natuurlijk heb
ik Bo en Joy direct meegenomen naar het honden uitlaatveldje om daar deze
geheimzinnige balletjes eens goed te laten testen. Bo mocht dus met het
hufterproof balletje spelen op een hondenveldje. Tot mijn stomme verbazing
ging het goed. Zelfs zo goed dat we inmiddels 1 ½ week probleemloos
gebruik maken van dit mysterieuze balletje.
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Bo is er zelfs zo aan gehecht dat we het balletje ook in ons huis gebruiken om de honden er achteraan te laten rennen
in de woonkamer. Ook hebben we na een week een voetbal van hetzelfde materiaal aangeschaft die niet lek te maken
is, en een werpstok met een groter “Chuckit” balletje zodat we straks met hoog gras ook nog het
balletje kunnen gooien en terug kunnen vinden.
Op het speelveldje is Bo zo verzot op z’n nieuwe balletje dat hij er nauwelijks afstand van kan
doen en er maar op blijft kauwen zonder dat het balletje kapot gaat. Een wereldwonder!
Vanmiddag was het helemaal erg. Nadat ik een kwartier lang intensief met beide honden balletjes
had gegooid ( ik gooi er dan 2, anders botsen de honden regelmatig in volle vaart tegen elkaar
op) was het tijd om weer naar huis te gaan. Joy liep naar het hekje bij het hondenveldje en Bo
bleef staan op het veld.
Toen ik Joy in de bakfiets had gezet liep ik terug om Bo te halen, maar Bo wilde niet komen.
Iedere keer als ik naar hem toeliep om hem te halen rende hij met het balletje weg.
Ik had geen zin in een kant-en-muis spelletje en besloot Bo maar achter te laten op het
hondenveldje en een stuk weg te lopen met Joy naar een huis op z’n 50 meter naast het veldje.
Daar ging ik met Joy uit het zicht van Bo achter een muur staan. Glurend kon ik nog net Bo zien:
hij ging er languit bij liggen om uitgebreid midden op het lege en verlaten veldje op z'n balletje te
kauwen. Na 10 minuten alleen op het veldje vond Bo het welletjes. Hij pakte de bal, liep naar de kant van het veld en
baggerde door de sloot die als omheining dient en liep mijn richting uit. Hij was helemaal blij dat hij ons weer zag en liet
spontaan het balletje uit z’n bek vallen. Stinken dat die deed door de sloot..... niet te geloven! Het leek wel een giertank
die ik aan de lijn naast de bakfiets mee naar huis nam.
Thuis gekomen was mijn zoon Simon bereid Bo direct mee onder de douche te nemen: met groot enthousiasme en
aanmoediging liepen we met Bo naar de badkamer en toen hij begreep dat 'tie in bad moest ging hij grommend plat op
de vloer liggen. Met kop en kont heb ik hem opgepakt en onder luid protesterend gegrom heb ik hem onder de douche
gezet........wat een lekker eigenwijs beest kan een bouvier toch zijn. Gelukkig heb ik er geen spelletje van hoeven
maken om achter hem aan te rennen op het hondenveldje om m’n nieuwe balletje en hond te pakken te krijgen.
En ook Joy en Bo hebben er 2 blonde vriendjes bij.. zie verderop in het magazine.

Clint/ Hummer
Op vrijdag 12 april verscheen er een pup van 8 weken op de site van een asiel. Hij is daar
terecht gekomen vanwege een allergie van een gezinslid.
Clint hebben we meteen op ons facebook gezet met de vraag wie kent zijn fokker/foksters? Al
heel snel bereikt ons het bericht wie dat is. De fokker was erg geschrokken en wilde het pupje
heel graag terug. Op dat moment was het asiel gesloten, gelijk een mail gestuurd naar het
asiel met de vraag of zij contact op wilde nemen met de fokker.
De volgende dag kregen wij een mail van het asiel dat Clint al geplaatst is bij mensen die
ervaring hebben met Bouviers.
’s Middags kreeg Jantina een telefoontje van die mensen. Mevrouw is een goede bekende van
de stichting. In het verleden is zij voor ons kennis gaan maken met enkele asiel honden.
Dit heeft Jantina aan de fokker doorgeven. Hij is blij dat Clint goed onder de pannen is en
wilde graag in contact komen met mevrouw. Ook om de juiste papieren in orde te maken, de
garantie over te dragen en om haar te zeggen dat mocht Clint geopereerd moeten worden aan zijn niet ingedaalde
balletje, de kosten voor hem zijn. Daarna heeft mevrouw de fokker gebeld. Beide helemaal gelukkig.
Clint heet nu Hummer. 13 juni 2013 heeft Jantina Hummer getrimd. Het is een heerlijke, ondernemende pup.
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Jill
Jill een teefje van net 2 jaar kan absoluut niet alleen zijn jankt en blaft
alles bij elkaar daarom is het beter dat zij ging verhuizen naar mensen
die veel thuis zijn en Jill een goed huis kunnen bieden met veel liefde
en veel beweging.
14 april 2013 heeft Jill kennisgemaakt met belangstellende. Was een
beetje spannend of het ook zou klikken met de kruising Border Collie
van de familie.
De oude bazin belde met Marian.
De ontmoeting van vandaag is heel goed gegaan.
De kruising Border Collie en Jill zijn nog geen dikke vrienden, maar
accepteren elkaar. Jill liet haar ook gewoon binnen. Ietwat negeren,
maar dat is alleen maar goed.
Ze hebben een lange wandeling met elkaar gemaakt, wat ook prima
ging. Toen zij met Jill weg gingen trok zij meneer zowat voorbij het
tuinhek om mee te mogen.
Ze vond het hele fijne mensen en ondanks het verdriet erg blij hoe het gegaan is.
15 april 2013
“Onze eerste avond, nacht en morgen met Jill .
De autorit was prima 2 uur met op elke knie een
hondekop ;-)
Direct in de tuin plasje gedaan en dan heeft Jill
enorm veel en vlug haar brokken binnen geslokt
(typisch bouvier).
Rustig voor TV. Goed geslapen.
Deze morgen heeft ze al 2 x haar behoefte in huis
gedaan ,ze snapt het nog niet dat ze hier een tuin
heeft en stress zeker? Onze Jazz gromt wel en
knapt soms eens maar al bij al lukt het wel.”

Fien
Fien is een jong speels teefje geboren in augustus 2012 zat in een asiel. Fien is naar het asiel
gebracht omdat ze overal achter aan zou rennen. In het asiel ging een stagiaire met Fien lopen er
kwam een fietser voorbij, stagiaire was er niet bedacht, Fien wil uitvallen, het been van stagiaire
zit er tussen... . Verder is het een scheet van een hond die alles met zich laat doen. In huis
verwacht de asiel medewerkster totaal geen problemen.
Gelijk de belangstellende gebeld, het hele verhaal verteld. Daar waren ze erg blij om. Ze gaan
zaterdag wel kennis maken en houden dit in hun achterhoofd! Ze willen vragen of 1 van de
medewerkers mee wil gaan wandelen om te zien wat er gebeurt
20 april 2013 zijn de mensen kennis gaan maken en hebben haar meegenomen.
Fien is werkelijk een schat van een hond erg lief en knuffelbaar en echte mensenhond. Wat
betreft het achterna vliegen van alles wat beweegt, tsja dat is werkelijk vreselijk, onze armen
zijn allemaal uitgerekt. Ze triggert enorm op alles wat beweegt en is dan helemaal in de ban van
het betreffende voertuig of mensen. Ze is daar wel goed op te trainen. Daarom gaan we asap
naar een goede hondenschool om specifiek op dit probleem te trainen.
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Ze moet nog wel erg wennen hier. Ze is bang wanneer je weggaat, ze houdt ons constant in de gaten, een beetje
angstige hond. Kortom erg lief maar nog moeilijk te hanteren.
22 april 2013
Fien is werkelijk een schat van een hond erg lief en knuffelbaar en echte mensenhond. Wat betreft het achterna vliegen
van alles wat beweegt tsja dat is werkelijk vreselijk, onze armen zijn allemaal uitgerekt. Ze triggert enorm op alles wat
beweegt en is dan helemaal in de ban van het betreffende voertuig of mensen.
Het is een wat gevoelige/sensitieve hond die zeer reageert op prikkels, ze is heel alert op alles wat er in haar omgeving
afspeelt. De medewerkster van het asiel heeft de vorige eigenaar nog gesproken en het bleek dat Fien alleen maar in
het achtertuintje was en dat er niets met haar is ondernomen. Alle prikkels zijn dus nieuw voor haar...
Ze moet nog wel erg wennen hier. Ze is bang wanneer je weggaat,
ze houdt ons constant in de gaten, een beetje angstige hond. Ze
heeft totaal geen bijtneigingen gehad, terwijl ik haar toch flink
corrigeer.
Kortom erg lief maar nog moeilijk te hanteren, het is
levensgevaarlijk om haar los te laten lopen want ze ontzettend fel
op auto’s. We hebben al aardig wat kilometers met haar
gewandeld, ze lijkt onvermoeibaar.
Ik heb voer voor haar gehaald, ik dacht ik koop maar goed voer
van Eukanuba, maar ze eet erg slecht. Ze heeft gisteren wat uit
mijn hand gegeten, maar ze komt echt niet aan de benodigde
voorgeschreven hoeveelheid. Zal wel wennen zijn.
Hart. groet,
Ook van Fien kregen wij een berichtje:
Hoi, mijn naam is Fien.
Daar luister ik al een beetje naar. Wanneer ik reageer op mijn
naam krijg ik meestal wat lekkers. Fien klinkt dus goed!
Ik ben nu 1 ½ week bij een nieuw adres. Daarvoor zat ik ruim een week in het asiel. Daar ben ik nu weg. Tsja de
nieuwe baasjes lijken wel aardig, ik moet nog wel een beetje aan hen wennen, Het is nogal een druk huishouden. Op de
foto zie je mij met één van mijn nieuwe baasje, dat is de jongste van het stel. Hij vindt mij wel lief. Toen de foto
gemaakt is, had ik net een uur lopen achter de rug, en dat in die warmte met mijn dikke vacht. Dat was wel een beetje
afzien. Elke dag mag ik een rondje meelopen met de fiets. Nou dat is hartstikke tof. Die baas van mij kan mij maar
nauwelijks bijhouden. Zo houd ik mijn baasjes ook een beetje in beweging.
’s Nachts slaap in de bench op de overloop. Ik vond het best eng in het begin, straks laten ze mij weer in de steek, je
weet maar nooit met mensen. Ik ben gek op andere honden, daar ren ik graag naar toe. Jammer dat die baasjes van
mij maar twee benen hebben. Ik wil er wel snel achter aan, maar de riem is maar 5 meter als ik geluk heb.
Ik schijn een beetje te trekken, ik heb daar geen last van, mensen wel, nou ja ik moet nog een beetje leren. Ik ben
eigenlijk gek op alles wat beweegt. Dat is een leuk spelletje om er lekker achteraan te hollen.
Maar ja ook dat schijnt niet zo welgemanierd te zijn. Ik ben ook nog maar 8 maanden dus ik weet ook nog niet alles.
Ik ben ook al op les geweest. Het was eigenlijk meer voor mijn baasjes dan voor mij J. Ik krijg wel lekker veel koekjes,
die lessen neem ik dan maar op de koop toe. Het eten is hier wel wennen. Krijg ik van die harde brokjes. Ze zeggen dat
het goed is voor mijn tanden, ik denk dat ze vanuit vallen, zo hard zijn ze. Eindelijk kreeg ik gisteren zacht vlees hmm,
dat smaakt beter.
Eigenlijk gaat het best goed met mij. Een vriendelijk poot van mij,
Fien
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Dax en Boef
In december 2012 verschenen ze op de site.
Twee onafscheidelijke blonde broertjes op leeftijd zoeken samen een nieuw huis om oud te worden en te genieten van
hun pension. Boef heeft last van Artrose en Boef is zo kwiek als een hoentje. Hun baasje ging verhuizen vanuit België
naar Spanje en in het appartement aan de zuidkust was geen plaats voor 2
trouwe en lieve blonde bouviers. Het trieste verhaal deed wat met ons bouvierliefhebbers-hart, maar ja, wat doe je in zo’n situatie als je inmiddels 2 bouviers
hebt rondlopen op je erf?
Triester werd de situatie toen er een foto verscheen van beide boefjes in
adamskostuum. Compleet kaalgeschoren stonden ze daar naakt te poseren voor
de camera. We moesten 3x slikken en met de ogen knipperen om te controleren
wat we zagen. De oude eigenaar had z’n boefjes in zijn verkochte huis
achtergelaten in overleg met de nieuwe eigenaar en deze had beloofd verder voor
de mannen te zorgen. Was dit maar het einde van het verhaal……maar helaas het
liep weer eens anders dan gepland.
Na een paar weken was de nieuwe eigenaar de honden helemaal zat, schopte ze het huis uit, bond ze vast aan de poort
van de omheining en belde het Belgisch asiel om te vragen de honden op te halen. Boef en Dax hebben daar ruim 1
maand gezeten in slechte omstandigheden door het overvolle pension en de zeer beperkte bewegingsruimte. Toen we
dit lazen brak ons hart.
Na enkele telefoontjes met Jantina over onze mits-en-maren en na gesprekken met onze
kinderen stapten we donderdag 28 April in de auto en reden in 1 ½ uur naar het asiel om de
beide trieste makkers op te halen. Bij aankomst mochten we jammer genoeg niet mee het
asiel in om de honden te halen. We moesten wachten en de honden werden voor ons
gehaald. Na de eerste aai en knuffel met beide blonde asieltjes waren mijn handen zwart en
stonken beide honden een uur in de wind. Een snelle kritische blik naar elkaar was
voldoende om direct de knoop door te hakken. We besloten ze beiden mee te nemen naar
huis, alles was beter dan hier nog één dag extra te blijven. Door alle stress hadden de
honden zich in de afgelopen maand lekker dik weten te vreten. Veel te zwaar voelden ze
aan en na € 200,-- afgerekend te hebben stapten we met de boefjes in de auto voor de
terugreis naar Nederland. Halverwege de terugrit begon Boef zachtjes te piepen en bij een
tankstation konden de boefjes tijdens een korte wandeling even hun behoefte doen. Tjonge
jonge wat een giga-taarten werden er gebakken…..!!
Toen we weer thuis waren stonden onze andere bouviers Bo en Joy al op de uitkijk. Snuffelen, grommen, blaffen …..het
hele bekende ritueel werd afgespeeld waar we inmiddels wel bekend mee zijn, immers, Astor, Kay, Remy en Tessa
waren de uit het asiel geredde voorgangers in de afgelopen 20 jaar.
Na een uitgebreide kennismaking besloot ik om beide honden direct onder de douche te doen om de stank en het vuil
eraf te spoelen. Tot mijn verbazing ging dat vrij gemakkelijk. Het douchewater was helemaal zwart toen ze samen met
mij onder de douche stonden. Jaja, zul je nu denken, die viezigheid komt ook van mij af, maar dat is niet juist, ik
douche mij gemiddeld 7 x per dag i.v.m. mijn werk, dus het was echt asielstof en rommel wat er vanaf kwam. Na deze
frisse douche moest er natuurlijk gelopen worden. Alle vier de bouviers pasten precies in de achterbak van mijn VWgolfje en met dochter reed ik naar een uitlaatveldje. Aangezien dat veilig
omheind was liet ik Boef en Dax direct los van de riem. De beide honden
sukkelden weg de vrije natuur in. Poepen, plassen en overal snuffelen
totdat Dax de sloot zag die als omheining diende voor het uitlaatveld. Hij
bedacht zich geen moment en sprong de baggersloot in om daar eens
lekker rond te lopen in de blubber. Tjonge dacht Boef toen, goed idee ,laat
ik m’n broertje maar achterna gaan. En daar sta je dan als nieuw baasje
met 2 van die opnieuw zwarte stinkers……. bij thuiskomst direct buiten
afgespoeld met de tuinslang.
Tijdens de wandeling viel me op waar ik al bang voor was. Beide honden
hebben waarschijnlijk met de pot meegegeten aangezien ze hun neus
ophaalden voor hondenbrokjes en Boef tijdens zijn eerste wandeling direct
op een achtergelaten lege zak chips rende, z’n kop erin stak en met de zak
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op z’n kop als een idioot verder liep. Helaas misschien voor de honden maar wij laten ze bij ons thuis alleen hondenvoer
eten……..Dus de eerste 2 dagen werd er door beide blondjes niets gegeten. Wel miste mijn vrouw plotseling een broodje
uit haar tas en waren de koekjes op de salontafel verdwenen.
De volgende dag zijn we naar de dierenarts gereden en hebben we beide honden gewogen. Veel te zwaar natuurlijk, dus
dat wordt dieet en veel lopen. Uiteraard hebben mijn andere zwarte bouviers daar geen probleem mee. Zondagochtend
om 06.45 liep ik al met 4 bouvier door de uiterwaarden van de Waal. Snuffelen, rennen, zwemmen, rollen door het zand
en vooral genieten van de nieuwe vrijheid voor beide blondjes was duidelijk te zien. Tjonge wat hadden die mannen een
interesse in alle graspollen, eenden jagen en water drinken uit de Waal. Zwarte Joy vindt haar plaats als nieuwe
roedeleidster wel interessant, ze houdt alles in de gaten. Bo daarentegen daagt Dax regelmatig uit om te spelen. Dax is
daar niet van gediend en laat regelmatig een gevaarlijk gegrom horen om zijn grenzen duidelijk te maken voor Bo. Toen
ik gisteren even met de auto weg moest dook Dax door de omheining heen achter mij aan. Hij heeft inmiddels zo’n
verlatingsangst dat hij voor geen goud z’n nieuwe baasje wilt
verliezen.
Gelukkig kunnen alle honden zonder gegrom gezamenlijk slapen in
de bijkeuken waarbij ieder z’n eigen plekje heeft. Bo slaapt in de
openstaande Bench, Joy in haar mand en de bejaarde blondjes
slapen samen op een dubbel baby-matrasje. Schattig om te zien
hoe beide honden samen in elkaar gerold op hetzelfde matje
slapen, ze zij echt heel erg aan elkaar gehecht.
Voor ons als gezin is dit natuurlijk een grote verandering. Tijdens
de maaltijden gaan de honden allemaal achter het kinderhekje in
de bijkeuken en zitten als viertal uitgebreid te kijken als wij in de
keuken aan het eten zijn. Dit voorkomt een 4 extra bemoeierige neuzen op de eettafel!. Voor de dagelijkse wandeling is
het nog even uitdokteren wat het beste is. Boef heeft pijn als hij loopt, Dax piept behoorlijk na het lopen terwijl Bo en
Joy hun dagelijkse stevige rumoerige en heftige wandeling gewoon nodig hebben. Ik ben er dus nog niet helemaal uit
hoe ik dat moet gaan oplossen.
Eén ding weet ik zeker, Boef en Dax zijn hier op hun plaats en kunnen hier nu in alle rust van hun welverdiende
hondenpensioen gaan genieten. Dan maar misschien wat minder lange onstuimige wandelingen, maar 4 van die
hoogpolige tapijtjes liggend in de woonkamer heeft wel wat hoor! Vooral als ze, zoals vanochtend, na de wandeling
onder het zand enthousiast in de woonkamer gaan liggen. De hoeveelheid zand ik ik vanochtend heb moeten wegvegen
is enorm, een klein kind zou er een zandkasteel van kunnen maken !! 2 bouviers als pup en inmiddels 7 asielhonden in
de afgelopen 20 jaar. Heb ik dan toch een hobby ?????
15 mei 2013 Het gaat maar heel matig tussen Bo en Dax. Beiden grommen
met opgetrokken lippen naar elkaar als ze bij elkaar in de buurt komen. Er
zijn inmiddels 2 forse gevechten geweest waarbij ik ze met een bezem uit
elkaar hem moeten halen. Beiden waren gewond, Bo had een snee boven z'n
oog en Dax was gebeten door Bo in het oor wat daardoor behoorlijk bloedde.
Boef is geen probleem. Ligt vrijwel de hele dag te slapen en wordt zowel
door Joy als Bo geaccepteerd. Daks had nogal wat wondkorsten op z'n huid
toen we hem ophaalden. Het zou me niets verbazen als hij in het asiel ook
gevochten heeft. Zodra hij iets lekkers ziet bij een ander (eigen botje heeft
hij dan al op) dan probeert hij dit te stelen. Broertje Boef vindt dit blijkbaar
goed maar Bo laat zich het kaas niet van z'n brood stelen...... Gezamenlijk
uitlaten gaat wel goed en gezamenlijk slapen in dezelfde ruimte gaat ook
goed. Bo loopt op dit moment een beetje mank door te enthousiast spel met een vriendinnetje, dus mogelijk is hij ook
iets vervelend omdat ik hem al een week lang continu aan de lijn houd bij het uitlaten om te voorkomen dat hij weer
gek gaat rennen en z'n poot nog verder beschadigd, hij krijgt van de dierenarts medicijnen. Mogelijk dat dit ook
meespeelt.
We hebben het advies gegeven om beide heren apart te voeren, ook botten en andere snacks apart geven. De roedel
moet settelen.
20 mei 2013
We voeren ze nu apart en dat gaat goed. Dax en Boef: alleen maar buiten geleefd hè? Nou, bij het zien van de
bank waar Joy altijd op mag liggen neemt Dax een sprint en is er niet meer vanaf te krijgen.......hahahaha!!! en
Joy maar beteuterd kijken.......
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Portos
Een reu uit 2006 zat in november 2012 al in een asiel in België en december 2012 is hij door de medewerkers geplaatst.
Helaas hebben die mensen hem in januari 2013 weer terug gebracht.
Nadat Jantina verschillende keren de medewerker / eigenaar van het asiel gebeld heeft is Portos op 15 mei 2013
geplaatst door de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres.
Van hen ontvingen we dit bericht:
Portos weet en kan niets. Het is een dunne, wilde, stinkende hond.
Portos is een zeer zelfverzekerde knul, niet bang of terughoudend, een beetje
macho. Hij heeft al de hele tuin gemarkeerd en blaft als iemand bij de poort komt.
Met Zoe ( de teef van mevrouw) gaat het goed. Hij heeft nul spieren en geen
conditie. Mevrouw W. vermoedt dat hij nooit uit de kennel kwam. Portos heeft een
afgebroken tand, de zenuwen liggen vrij. Dat moet mevrouw nog even beter
bekijken. Mevrouw is al begonnen om hem te leren dat zij bepaald waar ze heen
gaan en niet Portos.
Ze heeft hem gisteravond nog onder de douche gedaan. Daar heeft hij van genoten
en was heel lief.
Vannacht heeft ze hem in de tuin gelaten, hij was stil. Vanmorgen was hij zo blij om
haar te zien, dat hij mevrouw om ver sprong. Hij zoekt graag contact. Portos wil
niets eten wat voor hem onbekend is, dat komt goed.
3 juni 2013 Portos toont erg veel claimend gedrag naar zijn nieuwe bazin ... Zo erg dat iedereen die bij haar in de
buurt komt aangegrepen wordt, ook haar vriend. Hij zit nu in pension waar hij eerst geopereerd wordt aan een
afgebroken tand en ze gaan met hem trainen.

Zorro
Vanwege veranderde omstandigheden waarbij Zorro een reu uit 2011 niet meer de aandacht
kreeg die hij nodig had. Zorro ging taken voor zichzelf bedenken dat was niet helemaal de
bedoeling daarom was het beter dat hij herplaatst werd.
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is hij 15 mei verhuisd.
De oude eigenaren melde: Ondanks dat we het wel wat leeg vinden, zijn we heel blij voor
Zorro. Vandaag zijn de mensen wezen kijken en waren nog steeds enthousiast. We hebben
alles goed besproken en verteld de reden waarom wij een goed baasje voor Zorro zochten.
Omdat het van beide kanten goed klikte heeft hij hem gelijk meegenomen. Zorro sprong
gelijk tegen de mensen op om te knuffelen en te spelen. Hij sprong ook gelijk in de auto om
mee te mogen. Volgens ons komt hij op een goed plekje waar veel ruimte en aandacht voor
hem is.
We hebben de volgende dag contact gehad en het gaat goed. Zorro moet wel nog een
beetje wennen, maar het lijkt erop dat hij een soortgelijk huis heeft gevonden. Een
boerderij met land net zoals bij ons en hij heeft natuurlijk een vriendinnetje van ongeveer dezelfde leeftijd. Die had was
niet mee gekomen maar ook dat lijkt goed te klikken.
24 mei heeft Marian even gebeld.
Het gaat boven verwachting goed met Zorro en zijn nieuwe vriendinnetje. Ze hebben hem aantal dagen aan de lijn
gehad, maar loopt nu los mee en luistert goed.
Nog wel een beetje “mot” met het teefje wanneer ze beiden eten krijgen (hoe herkenbaar...) maar geeft ze beiden apart
te eten en dat gaat ook prima. Ze gaan volgende week foto’s maken van hun beiden en ons toesturen. Daar zijn ze nog
niet aan toe gekomen ze zijn namelijk gisteren getrouwd.

Breezer
Breezer een teefje van 5 jaar is afgestaan aan het asiel omdat de baas "geen zin meer had in honden".
Het ergste komt nog: de oude baas wilde geen 25 euro afstandsgeld betalen ... Hij dreigde haar weer mee te nemen en
dan hij wel een mes tussen haar ribben steken ... Was ie ook van het probleem af ..het is toch in en intriest .... En hij
had haar paspoort met een elastiek om haar pootje gebonden
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22 mei 2013
Het gaat super met Bran en Breezer, alleen heb ik een bolletje ontdekt aan Breezer haar tepel. Ze had er al één op de
poep,daarvan is er punctie gedaan en deze zou goedaardig zijn!Ze gaat dus dinsdag 28 mei onder het mes bij een
dierenarts die ik ken en ik mag erbij blijven(en helpen prepareren)!
Alles zal wel goed verlopen,heb alleen stress voor de anesthesie!Ik zal u op de hoogte houden!Trouwens, sedert een
week of twee spelen de honden samen,zijn net twee puppie's...

28 mei 2013
Breezer is deze namiddag geopereerd,er zijn drie gezwellen verwijderd,nl goedaardig en waarschijnlijk geen
mamatumor maar een abces!Ze ligt nu op de schoot aandacht te vragen!Heb wel enkele bange momenten gehad voor
de anesthesie,de juffrouw was niet gemakkelijk,niet ademen,te diep,te oppervlakkig,we hebben ons werk
gehad...Verder gaat alles super,Bran en Breezer zijn een geweldig duo groetjes.

Paco
Paco is in juli 2010 herplaatst. Zijn baasje was verhuisd, er waren nog wat andere wijzigingen, waardoor Paco niet meer
de tijd en aandacht kreeg die hij altijd wel gehad had. Het baasje vond het
niet eerlijk voor Paco en had er zelf ook veel last van. Hij vond dat Paco
beter verdiende. Al heel snel verhuisde Paco.
22 mei 2013 kregen we dit berichtje.
“Even een berichtje van ons!
Ik heb heel veel aan de tips van Bert gehad. Paco is veel verdraagzamer
geworden naar vreemden toe en is ook nu goed handelbaar om mee te
gaan wandelen. Oef! Het gaat dus heel goed, Paco is een hemelsgeschenk
voor mij. We hebben oorspronkelijk een beetje watertjes doorzwommen
maar alles is helemaal goed gekomen. Binnenkort heb ik hem reeds 3 jaar
geadopteerd... Tijd vliegt voorbij... Nog eens ontzettend bedankt voor de
hulp.”

Brendi
Brendi gaf het baasje de schrik van haar leven......
Begin van dit jaar hebben we aantal blonde boefjes van een fokker
bemiddelt die op last van de gemeente hun kennel in moesten
krimpen.
1 van die blondjes was 6 jarige Brendi. Zij is verhuist naar een 80
jarige dame en de 2 kunnen het uitermate goed met elkaar vinden.
Echter na een maand of 2 kreeg mevrouw zowat een hartverzakking
want Brendi begon vreemd te doen en begon met een bevalling !!
Niemand wist op het moment van herplaatsing dat Brendi zwanger
was. Er moest toch vlak voor herplaatsing een ongelukje gebeurt zijn.
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Enfin…. Brendi heeft 2 puppies gekregen ( 1 reutje en 1 teefje) en ons werd gevraagd of we konden helpen…. Maar
natuurlijk …JA.
Eerst hebben we contact gezocht met de dierenarts van mevrouw. Er werd afgesproken dat zij haar zouden begeleiden
bij het op tijd enten en ontwormen. Vervolgens hebben we contact gezocht met een mevrouw die vorig jaar via ons een
herplaatser heeft geadopteerd en vlakbij het baasje van Brendi woonde om haar te vragen of zij daar een oogje in het
zeil wilde houden en wilde begeleiden in de verzorging van de puppies.
En natuurlijk wilde zij dat ….
De pups groeiden uit tot levendige donderstralen en het baasje van
Brendi had er haar handen vol aan, maar ze had het voor geen goud
willen missen. Voor de puppies hadden wij al heel snel 2 goede adressen
gevonden en toen de pups 7 weken waren zijn ze verhuist. Het reutje
Rio is bij een gezin gekomen die vorig jaar al van ons een blonde
herplaatser Max hadden. En het teefje Jessie is bij een gezin gekomen
die bij ons op de wachtlijst stonden en heeft ook een heel leuk klein
vriendje..
Beide pups maken het bijzonder goed !!
Wij bedanken iedereen die hier zijn steentje heeft bijgedragen om dit tot
een goed einde te brengen en we wensen de nieuwe baasjes heel veel
geluk met de kleintjes !
Het reutje heet Rio en woont bij Max en zijn bazen. Het teefje Jessie woont bij Jay en zijn bazen.

Joo / Jones
Met Joo voorheen Jones een jonge reu die in april 2012 bemiddeld is gaat het heel erg goed.
Na wat strubbelingen in het begin gaat het nu heel goed met Joo ..... Hij gaat zelfs mee naar
hondendagen en gezamelijke wandelingen en alles verloopt super !
Hij luistert goed !
Er wordt lekker veel met hem ondernomen en de baasjes zijn dolgelukkig met hem.
Ook op het erf heeft hij het reuze naar zijn zin.... wat wil je ook met 2 zwemvijvers tot je
beschikking en een enorme lap grond waar je vrij mag rondlopen.
Dit berichtje hebben wij natuurlijk naar het vorige bazinntje gestuurd. Zij reageerde met:
Ontzettend bedankt voor deze leuke foto! Wat ziet Jones er prachtig uit. Zo groot en sterk! Ik
denk nog vaak aan hem terug, maar wel met minder pijn in mijn hart dan in het begin. Dat
komt omdat ik weet dat hij het zo goed heeft. Een mooiere plek kon ik niet wensen voor hem.
Bedank zijn baasjes maar hartelijk van mij! Ik ben blij dat ze hem die kans hebben gegeven!
Het verslag van de training en adoptie van Joo vindt u hier:
http://www.bouviersupporters.nl/Jones2.htm.

Chris / Izzy
Chris haar baas moet vanwege zijn ziekte verhuizen en Chris kan niet mee.
20 mei hebben belangstellende kennis gemaakt met haar.
Na eerst een bakkie koffie te hebben gedronken zijn ze naar buiten gefgan waar Chris achter
een hek verbleef.
Eerst hebben ze geobserveerd hoe de man chris het hek openzette. Chris kwam eerst gelijk
naar hun toe en reageerde heel goed op hun. Toen ging ze direct terug naar haar plek waarop
mevrouw eerst zoiets had van, goh raar. Maar nee, Chris ging ff de bal halen en daagde hun
uit tot een spelletje. Ze zijn vervolgens een uurtje met Chris gaan wandelen in het bos ... Dat
ging super, ze reageert goed op andere honden, een valse herder achter een hek werd
genegeerd. Ze loopt keurig aan de flexlijn. Mevrouw is op een gegeven moment even een
ander pad ingeslagen en Chris begon haar gelijk te zoeken.
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Drukte haar snuit tegen mevrouw aan toen ze weer terug kwam.
26 mei hebben zij Chris opgehaald
De eerste nacht is goed gegaan Chris en haar nieuwe bazin hebben heerlijk
geslapen. Dat was even afwachten om dat Chris tot dan toe in een paardestal
sliep.
Hier een foto van onze Izzy (voorheen Chris), zoals beloofd. Ze vindt het heel
plezierig om ( in dit geval na de wandeling) lekker uit te rusten in de mand van
Noa.
Ik geloof dat ze al aan het wennen is, reageert ook al op haar nieuwe naam.
Omdat we al belachelijk veel foto's hebben gemaakt en ik niet zo goed kan
kiezen, nog een paar........

We hebben er nog veeeel meer, maar misschien heb ik je nu al overdonderd, sorry dan.
Gisteren heeft ze voor het eerst met een hondje gespeeld, onderweg en ook met de training gaat ze heel goed vooruit.
Ze vindt het heel leuk, om te werken. Fijne eerlijke hond!.

Kyra
Vanwege een echtscheiding was er te weinig tijd om Kyra de beweging en uitdaging te geven die zij zo nodig heeft.
Daarom was het beter dat zij herplaatst werd. 2de pinksterdag 2012 is zij verhuisd. Kyra woont afwisselend in
Nederland en Duitsland wonen. Haar nieuwe bazen hebben een bed&breakfast in de Eifel
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“Beste mensen,
Kyra is nu iets meer dan een jaar bij ons en wij willen jullie graag laten weten dat ze is uitgegroeid tot een volwassen,
lieve, ondeugende, gezonde, eigenwijze en mooie (=bonus:) Bouvier. Het gaat erg goed met haar en ze heeft veel
plezier met name tijdens de wat langere wandelingen. Deze loopt ze minimaal twee keer. Ze rent door het hoge gras en
komt weer terug en vliegt vervolgens het bos in op zoek naar allerlei geurtjes die ze ruikt. Kortom een blije hond.”

Peggy
Vanwege veranderde levensomstandigheden van de eigenaresse van Peggy, kon zij
Peggy niet meer de aandacht geven die zij verdient. Met veel verdriet heeft zij Peggy bij
ons aangemeld. Nu stonden erbij ons mensen op de lijst waar Peggy heel goed zou
passen.
Peggy en haar eigenaresse hebben 9 mei kennis gemaakt met hen en hun Bouvier
Foppe.
De ontmoeting van beide honden verliep vlekkeloos en na eerst eens samen in de tuin
te hebben geravot hebben ze samen zij aan zij in de huiskamer gelegen.
Beide honden zijn het zelfde van karakter en hoeven niet zo nodig de baas te spelen.
Foppe liet Peggy ook rustig het restje van de brokken opeten.
Beiden hebben een paar dagen nagedacht over de volgende stap.
De eigenaresse is ondanks haar verdriet zo blij met deze kans voor peggy, ze zou zich
geen beter plekje kunnen wensen voor Peggy dat ze besloten heeft Peggy 12 mei naar
haar nieuwe thuis te brengen.
Hoe het vorige en de huidige baasjes Peggy de adoptie hebben ervaren kunt u lezen op pagina 23.
5 juni
“De dierenarts in V. waar wij haar injecties up to date hebben laten brengen vond haar voor haar grootte wel wat
ondergewicht hebben ( 29 kg) ( Onze Foppe 48 kg) Zij krijgt ook weinig te eten te weten 's morgens 2/3 van een
maatbeker en 's avonds 1/2 maatbeker. I. had wel de gewoonte dit aan te vullen met grote hoeveelheden sperziebonen.
( ???) wat wij dus ook maar doen dit kennelijk als aanvulling op haar honger en omdat zij er niet van aan zou komen.
Voor de rest is Peggy 200 % thuis en slaapt samen met Foppe op een kussen, haar kop op zijn rug.
Misschien heb jij een voedingsadvies. Als voer krijgt zij ( zoals bij I) Royal Canine Adult. ( moet zij niet op senior staan
zoals Foppe ( gezien haar leeftijd) Bovendien eet zij per maaltijd in de morgen één tablet Glucosamine en visolie voor
haar botten. Ieder advies van jouw zijde is welkom”
Jantina heeft terug gemaild betreft het voer en haar gewicht.
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Er zijn meer bouvierteefjes die zo rond de 30 kg zitten. Dat heeft ook te maken met de bouw van de hond. Als je met je
hand zachtjes over haar ribbenkast aait moet je een lichte welving van de ribben kunnen voelen. Voor Peggy's
gewrichten is het ook beter dat ze niet te zwaar is, beter een beetje te licht.
Glucosamine ( eventueel combinatietablet glucosamine/msn, verkrijgbaar bij de Hema) en visolie zou ik zeker mee
doorgaan.
Wat je wel zou kunnen overwegen is overstappen naar ander voer met minder granen. Ik geef ze regelmatig vers vlees
( uit de vriezer) dit heet KVV / kompleet vers vlees!
Kijk maar eens naar de onderstaande link waar uitleg wordt gegeven, dit bevalt mij uitermate goed,beduidend minder
ontlasting ( 1 à 2 keer per dag) je kunt het bij de dierenspeciaalzaak kopen! Het bijkomende voordeel is ook dat maag
en darmen tot rust komen.

Sanne
Sanne is geen herplaatser, maar verdient toch een plaatsje in dit Magazine.
Woef,
Ik ben Sanne een bouvier van 4 jaar oud en ik woon bij mij baasjes in
Groningen. Het leek mij leuk een bijzondere belevenis samen met jullie
te delen. Ik heb namelijk voor het eerst meegedaan aan de
avondvierdaagse, samen met mijn baasje.
Dat heb ik natuurlijk niet alleen gewandeld!! Maar samen met mijn
“wandelvriend” Duitse herder Mo. Ook met de werkgever van mijn baasje namelijk “pets place”
die ook een hond mee had. Een rottweiler Mila en dat was gezellig hoor. We hebben veel beleefd
die avond,zo liepen we zelfs door het ziekenhuis bijzonder he?
Het waren wandelingen van 10 km per dag en dat 4 dagen lang. Wij vonden voornamelijk de
laatste avond het leukst, dat was met drumbands en een heleboel mensen langs de kantlijn.
Uiteraard stonden mijn andere baasjes ook aan de kant. Die kwamen ons aanmoedigen en ons opwachten. We hebben
een heleboel gekregen o.a. bloemen, een mooie medaille waar in het bijzonder mijn foto in staat. En uiteraard het
belangrijkste wat lekkers voor mij. Ik hoop dat jullie mijn verhaaltje leuk vonden.
Woef en een van Sanne en groetjes van Jessica .

Boef nu Boy
Voor Boef een reu geboren in april 2010 was het beter dat hij ging verhuizen, omdat hij nog al
dominant gedrag vertoonde naar de vriendjes van de kinderen die over de vloer komen.
Na het overlijden van Boy ( zie pagina 27) hebben zijn baasjes aangegeven heel graag weer
een Bouvier te willen. Of Boef voor hun geschikt zou zijn. Natuurlijk. Zij hebben 22 juni
opgehaald.
De vorige eigenaresse liet ons weten dat zij het helemaal zag zitten met deze mensen. Boef
ging gelijk bij meneer zitten en ging heel relaxt met hen mee.
Later kregen wij dit bericht van zijn nieuwe baasjes:
“Ik wou even zeggen dat heel goed gaat met de Boef. Alleen hij heeft wel een andere naam
van ons gekregen: Boy
Hij begrijpt alles maar prima maar soms wil hij wel donderjagen, dan moet ik hem in de gaten
houden. Ja, het is een schat van een hond. Los lopen doet hij prima bij Carla, ik heb het nog
niet geprobeerd. Hij daagt mij soms lekker uit, om 6 uur is hij wakker en wil hij al lekker
spelen. ( en dan het liefste op zijn manier)
Hartelijke groet uit Enschede “
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2 Verhalen over de adoptie van Peggy
Het verhaal van Ilse die noodgedwongen afstand moest doen van Peggy.
Peggy is geboren op 10 november 2005. In augustus 2009 heb ik haar destijds met
mijn vriend bij een fokker vandaan gehaald. De reden van haar vertrek was dat ze
nogal onderdanig was en niet mee in de groep kon met de andere teven. Dezelfde
week even naar de dierenarts, in ieder geval voor haar sterilisatie (ik zag al dat
“gedoe” niet zitten). Ze zou eerst loops moeten worden, hmm liever niet, moet het
echt? Beter van wel maar de dierenarts heeft toch besloten haar eerder onder het mes
te nemen omdat hij wat vreemds dacht te voelen. Goede inschatting ze had een
dubbele ontsteking in haar baarmoeder.
Na herstel, wat bijzonder snel ging merkte ik dat ze heel aanhankelijk was, een
beetje te naar mijn mening. Ze kroop steeds zowat in me en dat was ik niet
gewend en moest daar met haar een modus in zien te vinden. Gelukkig vonden we
die en merkte dat ik het knuffelen met haar stukje bij beetje steeds meer kon
waarderen, wat is ze toch een lieverd, liefde in overvloed zo leek het wel. Ze leek
wel te compenseren want niet lang daarna verbrak mijn toenmalige vriend de
relatie en beloofde me wel te helpen met de zorg voor Peggy. Ik ben opgegroeid
met honden, heb zelf kleine hondjes gehad en Peggy was mijn 1e grote hond (ook
mijn 1e teef) De bouf was dus zijn keus, hij was ermee opgegroeid…….
Hij belande al snel in een nieuwe relatie en Peg en ik groeide meer en meer naar elkaar toe, heerlijke herinneringen aan
haar als wandelmaatje, als troost bij mijn verdriet tijdens de relatiebreuk, als maatje en als liefdevolle en zeer trouwe
viervoeter. Ik heb haar dan ook behoorlijk verwend met luxe manden, knuffels, botten en heel veel aandacht. Ik werk
40 uur in de week en studeerde toen ook nog (net als nu overigens). Als oplossing had ik 2 uitlaatservices, 1 dame voor
3 dagen die 1 op 1 liep, soms liep de hond van haar moeder een teckel of een andere hond
wel mee, Peggy vond alles goed en genoot altijd van Suzan de uitlaat service. Een dame met
het hart op de juiste plaats! De andere uitlaatservice was zo’n horde honden in een busje,
niet echt optimaal maar Peg is altijd makkelijk geweest en ging gemakkelijk mee (en kwam
altijd erg smerig thuis…) Met deze uitlaat service ging het op een gegeven moment mis, kon
ze niets aan doen, Peg verstapte zich en liep geen meter meer. Ik werd gebeld en kon haar
terugtillen vanuit het park (vrijdag einde middag)….
Na onderzoeken en doorverwijzing naar een specialist werd er operatief los zwevend
kraakbeen in haar beide ellebogen verwijdert en vanaf die tijd alleen nog “gecontroleerd”
lopen, van hele kleine stukjes en steeds terug in een buggy tot steeds een stukje verder aan
de riem om onverwachte bewegingen te voorkomen. Nu is ze alweer ruim een jaar heerlijk in
beweging, tot maximaal een 45 minuten van best stevig doorlopen is ze goed opgeknapt, het
zal nooit 100% worden maar ze doet het goed! Je snapt wel, mee met zo’n bus zat er echt
niet meer in. Toch maar weer mijn ex vragen…. Niet echt ideaal maar wat anders? Alle 1 op
1 uitlaters waren vol geboekt of echt niet op te brengen, financieel. Maar met zijn relatie
vergat hij Peg nogal eens, of had eerst wel tijd en later weer niet, ik kwam er qua werk mee in de problemen. Helaas
was thuiswerken geen optie en omdat ik ook geregeld bij klanten ben voor mijn werk was heen en weer maar af en toe
mogelijk. Peg zat dus veel te lang alleen. Eind vorig jaar werd ik zelf ook weer verliefd……. Ja dat kost tijd en gelukkig is
hij wel een hondenliefhebber maar de tijd leek schaarser te worden……… Ik voelde me keer op keer schuldig naar Peggy
toe…… meer en meer.
Waarom ik dit allemaal vertel? Nou een hond herplaatsen heeft nogal wat voeten in de aarde,
vaak en ja ook ik, krijg je te maken met negatieve reacties, je doet je hond toch niet weg, je
geeft je kind zomaar weg en dat soort verwijten. Nou geloof me dat vind ik erg pijnlijk en doet
me veel verdriet.
Zoals eerder aangegeven werk ik 40 uur in de week en ga ook nog naar school, met huiswerk
e.d. dit geeft me steeds minder ruimte om tijd te maken voor Peggy, ze verdient gewoon beter.
Ik heb er lange tijd over nagedacht, alle mogelijkheden afgewogen en toch bleef het knagen. Via
Google kwam ik op de stichting en ik heb allereerst informatie gevraagd, na een grondige intake
het besluit genomen om Peggy op de site te plaatsen, het plaatsen alleen al gaf zo veel verdriet.
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Maar met het doel voor ogen om Peggy een beter leven met meer aandacht te gunnen toch doorgezet.
Wat ik niet verwacht had is dat al heel snel de baasjes van Foppe reageerde, ik werd gebeld door de stichting, Jantina
vertelde me over de baasjes van Foppe en het leek haast een sprookje…
We deelden de gegevens en maakte een afspraak, met mijn vriend en Peg in de auto gestapt een flinke rit van 2 uur en
we werden warm ontvangen door een heel lief stel en een lieve goed sul bouv Foppe van ook 7 jaar. Foppe leek even
wat opdringerig maar dat was na een gezamenlijke frisse neus al snel over. De papegaai was voor Peg wel een
aanlokkelijke “pluche knuffel” haar andere maar dan bewoog die ook…. Hihi….. Het was
Moederdag en ten slotte is Peggy ook moeder, het werd een leuk uitje voor haar met leuk spelen
en rennen met Foppe als verassing. Wat was ze vrolijk en wat werd ze ondeugend van Foppe,
lekker uitdagen en ravotten, echt lief die twee. De eigenaren van Foppe zag je ook zichtbaar
genieten, zorgzaam, lief, betrokken en heel meelevend ook naar mij toe. We zijn er vertrokken
met de afspraak allen er over na te denken, wat is dat pijnlijk…. Dikke tranen bij het wegrijden
terwijl Peg gewoon moe en voldaan achterin lag…. Het idee vond ik vreselijk, maar als ik er over
praatte met mijn vriend kwam ik niet verder dan “zelf medelijden” klinkt gek maar als ik handel
uit belang en vol liefde voor Peggy gun ik haar zo’n thuis als Foppe heeft, met veel liefde
aandacht en een grote privé tuin om in te ravotten en lieve baasjes die haar (door pensioen) tijd
en aandacht genoeg kunnen geven. En natuurlijk zal ik haar missen en zal me dat raken, maar
het gaat om mijn lieve Peggy en niet om mij…..
Met hemelvaart hebben we afgesproken haar te brengen, nog eventjes saampies, wat een
heerlijke momenten nog even, het is zooooooo een schat, echt een goed sul, een schat. Alle
spullen in de auto geladen (hihi wat een lading heb ik voor haar verzamelt) Peg in de auto en
met mijn vriend wederom de 2 uur naar nieuw maatje Foppe toe. Allemaal tips en adviezen
mee gekregen van Jantina van de Stichting, echt fijn! En afgesproken dat op het moment dat
we weg willen gaan en Peg dus blijft, de baas van Foppe met Peggy en Foppe zal gaan
wandelen om het afscheid voor mij makkelijker te maken (Peg zal enkel verdriet voelen en
niet begrijpen waarom….)
Bij het wegrijden leek mijn hart wel te scheuren, wat een pijn maar nogmaals ik weet
waarom…
Het is nu alweer een maand geleden en we hebben zo nu en dan even telefonisch contact en
ze doet het echt heel goed. Wel even wat grenzen aan het verkennen, wat ondeugd uitgehaald net als ze in het begin
bij mij heeft gedaan. Ze speelt de baas over Foppe en daagt hem uit tot spelen, de baasjes van Foppe gaven al aan dat
hij wat te zwaar werd en dat hij nu bewegelijker word met Peg erbij.
Ik vind het zelf nog moeilijk om contact te maken omdat ik Peg nog dagelijks mis, het is stil en kaal
in huis zonder haar, vanuit mijn werk was ze altijd als 1e aan de beurt, eerst knuffelen dan spelen en
naar buiten, ze kwam me altijd al met een knuffelbeest begroeten aan de deur. Nu is er niemand,
het is leeg, kaal en heel stil. Dat zal nog wel even duren voordat het gewoon wordt. De eerste
nachten was het ijzig koud en stil, die nachten heb ik wakker gelegen van de stilte. Normaal lag ze in
haar mandje naast mijn bed en hoorde ik haar adem, draaide ze zich op en droomde er op los. Dat
was zo vreemd dat ik er niet van kon slapen. Dan het gemis aan het wandelen, de eerste keer alleen
zonder haar hier het park door, tranen met tuiten voor een stukje wandelen, echt dat gevoel is niet
te begrijpen. En toch weet ik ook dat het allemaal puur egoïstische gedachten zijn, ze is nu zoveel
beter af, maar de pijn, het gemis is er nog, dat heeft tijd nodig, veel tijd.
Mocht je dus iemand tegen komen die een hond heeft laten herplaatsen, vraag eerst door voor het oordelen, het is echt
geen gemakkelijke beslissing geweest.
Ik mis je lieve Peggy, al weet ik dat je nu een rijker leven hebt!
Speciale dank voor de begeleiding van Jantina en het geduld, de betrokkenheid en de lieve woorden van de baasjes van
Foppe, geef Peggy een liefdevolle knuffel van me…..
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Het verhaal van de familie die Peggy in hun gezin hebben opgenomen.
Al jaren en jaren lang hebben wij als honden bouviers gehad van een getrainde politiehond genaamd Tessa tot puppy's
die we van 8 weken tot hun overlijden in huis hadden. Bouviers zijn zalige honden met een karakter van "ik maak mij
niet druk"
Zo ook onze Foppe en reu afkomstig uit Heerenveen en genoemd naar de toenmalige
trainer van de voetbalclub aldaar.
Foppe woont nu met ons sinds wij gepensioneerd zijn in Ruurlo heeft een grote tuin
met veel bomen ter beschikking en kan naar lievenlust ravotten !
Toen wij via Jantina hoorde van de mogelijkheid een teefje van de zelfde leeftijd te
adopteren waren wij direct enthousiast en het karakter van onze Foppe kennende
wisten wij dat een andere hond in huis geen probleem zou opleveren.
Bij het eerste bezoek van Ilse de eigenaresse van de te adopteren teef Peggy verliep
de ontmoeting tussen beide honden zonder enig probleem zelfs terwijl deze ontmoeting
in onze tuin plaats vond dus op het terrein van onze Foppe en ik weet uit ervaring dat
de eerste ontmoeting beter op neuraal terrein kan plaats vinden.
Desondanks liet Peggy zich rustig besnuffelen en liet zij eveneens zien dat zij met haar
bijna 8 jaar maar een gewicht van 30 kg onze reu Foppe met een gewicht van 48 kg er
helemaal uitliep. Samen rende de honden rondjes rond de woning. Peggy met een
hijgende Foppe achter zich latend en Foppe die zichtbaar onder de indruk was van zijn kersverse vriendin.
Al met al een geslaagd eerste bezoek waarbij de honden samen binnen in de kamer lagen te slapen. We voelde wel de
pijn en het verdriet van Ilse die erg opzag tegen het in de toekomst liggend afscheid van haar Peggy.
We besloten om beiden de adoptie nog eens goed te overdenken en indien wij nog enthousiast waren de adoptie
definitief te maken op Moederdag in mei.
Toen die dag kwam, reed een grote, volle stationwagen de oprit op, waarbij ik mij eerst afvroeg of wij mogelijk een
baby gingen adopteren in plaats van een hond! Er verschenen 2 manden; kussens; voer en tassen vol met speelgoed
en knuffels. Je zag Foppe kijken en denken Wow !!! een vriendin en nog een rijke ook, denkend aan zijn eigen rubberen
tandenborstel.
Ilse, haar vriend en wij dronken koffie en thee terwijl de honden rustig binnenlagen alsof dit al jaren zo was. Wij zagen
ook de tranen in de ogen van ilse en haar vriend; verdrietig om het komend afscheid. Na een uurtje heb ik besloten om
de honden mee de tuin in te nemen terwijl Ilse vertrok, dit om een emotioneel afscheid te voorkomen.
Nadat Ilse was vertrokken hebben wij de manden een plaats gegeven en
besloot Peggy toch maar te kiezen voor het kussen van Foppe hetgeen hij
zonder enig protest toeliet. Peggy jankte niet of zocht naar haar
verdwenen baasje
Het leek een match made in Heaven en een voorbeeld van hoe goed een
adoptie zelfs van een oudere hond kan verlopen.
Wij zijn nu een maand verder en Peggy beschouwt ons huis als het hare
en ligt meestal samen met Foppe te slapen haar kop op zijn rug. Ook
spelen zij zalig samen in de tuin. Af en toe krijgt Foppe eens wat speelse
happen in zijn nek die hij als een gentleman accepteert, het lijkt wel alsof
hij net als ik weet dat je zoals in mijn geval na 40 jaren huwelijk je vrouw
maar het beste kan gehoorzamen !
Wij begrijpen het verdriet van Ilse goed ! Ilse je deed iets waaruit je liefde
voor Peggy bleek je gaf haar een huis vol gezelschap terug; iets waar je
trots op kan zijn en dat duidelijk aantoonde dat je voor jouw Peggy alles over had wat in haar belang beter zou zijn !
Jantina bedankt voor jouw medeleven, je goede adviezen en je diversen telefoontjes. Ook hieruit is jouw intense
betrokkenheid bij adopties van een hond meer dan duidelijk gebleken!
Dankzij alle partijen is deze adoptie zo super gelopen en zijn wij blij met Peggy en is zij een deel van ons gezin.
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Strandwandeling 27 april 2013 Noordwijk
Als je een wandeling ruim van te voren plant is het altijd maar
afwachten wat het weer gaat doen. Vorig jaar hebben we bij
beide wandelingen slecht weer gehad en nou we weten wel dat
een bouvierbaas niet voor een buitje wegblijft….want wandelen
moet je toch ( ondanks regen) en dan is het toch gezelliger om
dat in een groep te doen.
Dit keer hoopten we toch echt op goed weer want om nou in de
stromende regen langs het strand te kuieren is toch niet zo
geweldig.
En ja hoor… 11.00 uur starttijd en daar kwam het zonnetje.
We hadden weer een leuke club van zo’n 30 boefjes bij elkaar. Na
de groepsfoto togen we langs het strand richting Katwijk. Alle
hondjes konden lekker los rennen en ravotten. Een boef en zand
en water is toch een uitermate goede combinatie, dat bleek
wederom weer. Lekker kletsen met liefhebbers van het ras. Veel
herplaatsers teruggezien. Wat is het toch leuk om te zien dat het
zo goed gaat…..
Bert heeft wederom een aantal tips en adviezen kunnen geven bij
baasjes die toch nog tegen kleine probleempjes aanliepen.
Eénmaal in Katwijk aangekomen was de bedoeling dat we door
de duinen terug zouden wandelen. Hier moeten echter de honden
aan de lijn dus bij iedereen ging de voorkeur uit naar langs het
strand terug wandelen. Dus zo gezegd zo gedaan….
Bij terugkomst in Noordwijk hebben we ons heerlijk op het terras
bij paviljoen Take 2 ( honden toegestaan) genesteld. Een aantal
mensen is daarna naar huis gegaan, maar ook een aantal (
waaronder ikzelf) hebben zich nog heerlijk een dag vermaakt en
zijn ’s-avonds moe maar voldaan weer huiswaarts gegaan.
De volgende wandeling is in december 2013 dan gaan we
wandelen in de omgeving van Haaksbergen.
Meer foto’s
http://www.bouviersupporters.nl/zomerwandeling.htm
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In memoriam ………….
In het afgelopen kwartaal ontvingen we 3 berichten van het overlijden van 3 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.

Buddy
Buddy de blonde reu van 3.5 jaar werd bij ons in maart 2010 aangemeld.
Het was een leuke, mooie, lieve hond waar niks mis mee was, maar waarvan
helaas afscheid moest worden genomen in verband met een vervelend en
onoverkomelijk allergieprobleem bij een van de huisgenoten. De mensen die
de foto van Buddy zagen, zeiden: dat is onze hond! gingen kennismaken. Er
was een gigantische klik tussen hond en familie, en tussen de beide families.
Later bleek overigens dat Buddy van dezelfde kennel kwam als de vorige
hond van de familie. Soms lopen dingen zoals ze moeten lopen, hè. De
adoptie was een feit en het maakte ook dat de kinderen die afscheid moesten
nemen van hun hond Buddy.
1 mei 2013
Helaas moet ik mededelen dat Buddy die in 2010 bij ons geplaatst is, is
overleden aan de gevolgen van zware epilepsie.
Wij hebben geweldige jaren met hem gehad en erg veel van hem gehouden.
Vanaf 4,5 jaar heeft Buddy epilepsie gekregen ... De medicatie werd elke
keer weer verhoogd totdat hij op het laatst op 20 tabletten per dag zat.
Nadeel van deze medicatie was dat enorm aankwam ... Hij woog nu 70 kg!!
Afgelopen vrijdag heeft hij 3 zware aanvallen achter elkaar gehad en toen is
de beslissing genomen om hem niet langer te laten lijden ....
Hij is bijna 7 jaar geworden .En we zijn heel erg gelukkig met hem geweest !
Hij is van een heel onzeker en nerveus boefje veranderd in een heel stabiel
en trouw maatje! We missen hem heel erg en willen eerst alles wat we
meegemaakt hebben met hem verwerken..

Boy
In april 2012 zat de 10-jarige Boy door het overlijden van zijn
baas in het asiel in Enschede.
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 lekker een half uur met Boy gewandeld. Boy is toen
gelijk mee gegaan.
23 mei 2013
Boy kreeg veel gezwellen in de lymfklieren en had er 1 aan zijn
bek die elke keer kapot ging. Hij had ook een grote ontsteking in
zijn bek. Daarom is er besloten Boy in te laten slapen.
Ondanks het verdriet is de familie blij dat zij Boy nog 2 mooie
jaren hebben kunnen geven.
Wij bedanken onze dierenarts Anoek Schipper voor haar hulp.

Pagina 27

Bouviersupporters Magazine
juli 2013

Chiela
Chiela werd in juni 2010 aangemeld voor herplaatsing. Chiela was een teefje
dat bij de fokker een aantal nesten gekregen heeft. Daarna mocht ze met
„pensioen‟. Chiela werd geadopteerd door mensen die het beste met haar
voor hadden, maar waar het helaas niet klikte met het andere teefje in huis.
Chiela is een hele lieve bouvier, geweldig met kinderen, maar de onrust
tussen de twee honden werd dermate groot dat er toch omgekeken moest
worden naar een nieuw thuis voor Chiela.
Zodat ook voor haar de rust weer zou keren. En dat plekje werd gevonden
hoor. Een super plekje zelfs!
19 juni 2013
Beste Jantine,
Chiela die ik in juni 2010 via jullie geplaatst heb gekregen hebben we gistermiddag in het MRI centrum in Dordrecht
moeten laten inslapen. Ze had een hele kwaadaardige tumor in haar rug ter hoogte van haar schouderbladen, we
hadden ter plaatse geen andere keuze. Het verloop is in razendsnel tempo gegaan.
Chiela begon sinds een week of 2 moeilijk te lopen waarvoor ze eerst pijnstilling heeft gekregen. Het verslechterde
echter alleen maar. Ze moet echt heel veel pijn hebben gehad, maar ja, bouviers zijn bikkels en piepen niet. Het is dat
ik zag dat ze wat raar ging lopen, en ze maandag uitval van haar linkerachterpoot kreeg.
Dus gisteren een MRI scan laten maken. Helaas bleek daar dat ze een enorme grote tumor in het bot tussen de
schouderbladen had zitten. Hier was helaas niets meer aan te doen. Het was al enorm uitgezaaid. We hebben haar niet
meer wakker gemaakt uit de narcose en ze is dus heel rustig ingeslapen.
We hebben enorm veel verdriet want het ging allemaal heel snel wij hebben enorm van haar genoten.

Zij die thuis blijven.
Het is opvallend dat dit kwartaal een groot aantal honden die bij ons aangemeld waren toch thuis blijven.
Door wat adviezen en wat kleine aanpassingen lukt het en dat vinden wij aleen maar heel fijn.
Bouf werd aangemeld vanwege problemen met gedrag t.o.v. de 2 jack russels. 1 van de
jacks is heel erg dominant. Wij hadden al hulp aangeboden maar door de stress thuis
hebben ze toch besloten hem te herplaatsen. Bouf is herplaatst geweest en de nieuwe
baasjes verlangden in korte tijd veel te veel van hem. Lieten hem op dag 2 al los lopen en
toen is hij bijna weggelopen, volgende dag is hij over het hek in de tuin gesprongen naar
de schapen van de buren… binnen 3 dagen moest hij dus weer terug naar de oude baas.
Helaas hebben die nieuwe baasjes al onze tips en adviezen in de wind geslagen. De oude
baasjes hadden al zoveel verdriet gehad van de herplaatsing dat ze dit waarschijnlijk niet
nog een tweede keer aan konden. Zij gaan contact opnemen met Bert voor hulp.

Fébe, ook een hond die in een thuis woonde waar duidelijk leiding ontbrak. De oppas van de
hond heeft aangegeven dat het beter was om Fébe te herplaatsen. Via de fokker werd ze bij
ons aangemeld. De baasjes gingen eens bij zich zelf te rade en hebben nu zelf een
gedragsdeskundige ingeschakeld.
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Mirza en Zoran uit Belgie werden bij ons aangemeld omdat hun vrouwtje een hele ernstige hersenbloeding heeft
gehad. Ook het baasje is gehandicapt dus dat werd een probeem.
Echter familie en artsen hebben hem aangeraden om te wachten met herplaatsen totdat zij uit coma ontwaakte en te
kijken hoe ze er uit komt. Het eerste waar mevrouw ook naar vroeg toen ze ontwaakte waren de honden... Mevrouw
herstelt bovenverwachting goed en is heel blij dat de honden nog bij hen zijn’.

Norah woont bij een gezin waarbij mevrouw vanwege haar ziekte niet de tijd aan
Norah kon besteden die nodig is. Er volgden 2 kennismakingen met potentiele
geinteresseerden, de eerste mensen hadden een jonge Leonberger reu die veel te
opdringerig was naar norah. Zij hebben besloten om te wachten met een tweede
hond totdat de reu wat ouder was. De 2e mensen hadden een dochtertje van 5
jaar die niet van norah af kon blijven en norah was nogal lomp naar het meiske
toe. Dit zagen zij niet zitten.
Omdat het emotioneel best zwaar was hebben ze besloten om een andere manier
te vinden om Norah thuis te houden. De buren waren bereidt om haar af en toe
mee te nemen op de wandeling. En Jantina heeft hen tips aan de hand gedaan om
hersenwerk met Norah te gaan doen, dit kun je gewoon thuis en is voor mevrouw
wel te doen.

Goran moest verhuizen vanwege veranderde werksituatie.... de baasjes vonden het sneu voor
Goran dat hij zoveel alleen moest zijn. Echter het verdriet om te herplaatsen was te groot.
Goran gaat nu af en toe mee met een hondenuitlaatservice.
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Op de koffie bij ………….
Als bouviersupporters zijn wij zeer benieuwd hoe het gaat met de door onze bemiddeling herplaatste bouviers en hun
nieuwe baasjes.
Naast de vele mailtjes welke ons bereiken en waarvan wij U berichten in de rubriek “ Hoe is het met …” putten wij ook
veel informatie uit de directe contacten met de nieuwe baasjes.
Het bezoeken van de herplaatsbouviers en hun nieuwe baasjes completeert daarbij ons beeld.

Sita.
Sita is een bouvierteefje van ongeveer 4,5 jaar, dat leefde op een boerderij in Zuid-Holland.
Zij verbleef buiten in een groot hondenhok en onder een met gaas afgezette hooimijt.
Na het overlijden van haar baasje kon men Sita niet meer genoeg aandacht geven en dreigde zij te verkommeren. In
december 2012 meldde men Sita daarom bij ons aan voor herplaatsing.
In de week van Kerstmis is Sita verhuisd naar haar nieuwe baasjes in het landelijke Brabant.
In januari 2013 ontvingen wij foto’s en een berichtje, dat het heel goed ging met Sita.
Op 15 april hebben wij Sita en haar nieuwe baasjes bezocht.
De boerderij waar Sita nu woont ligt in het buitengebied van Oosterhout aan een weg met agrarische bedrijven en met
uitzicht op een groot natuurgebied.
Het hekje bij de voordeur is met een draad vastgezet en het is duidelijk de bedoeling dat bewoners en bezoekers
achterom gaan. Bij het tuinhekje wordt ik begroet door een zwart hondje en een bouvier.
Na de kennismaking met het baasje en een koekje voor
de honden raken we in gesprek en voegt ook het
bazinnetje zich bij ons.
Sita is een gezellige zeer stevige dame welke zich graag
laat knuffelen en aaien en een geweldige eetlust heeft
waarvoor, zeker in het begin, weinig veilig was.
Sita woont samen met 40 paarden, 6 katten en de
andere hond en kan het na een aantal corrigerende
uithalen van de katten ook met de katten uistekend
vinden.
Sita voelt zich duidelijk op haar gemak en scharrelt over
het terrein, kijkt bij de paarden en gaat af te toe lekker
liggen.
Wij praten verder in een deel van een schuur welke is
ingericht als zitruimte met in het midden een lange tafel
waaromheen diverse stoelen staan.
Mevrouw biedt koffie aan en twee bekenden die daar hun paarden hebben schuiven aan.
Mevrouw vertelt, dat zij heel lang bouviers hebben gehad waarvan een paar helaas op de weg voor de boerderij zijn
doodgereden.
Bij het kennismakingsbezoek werd een proeftermijn van 14 dagen afgesproken, maar in de auto zeiden zij en haar man
al tegen elkaar, die blijft en gaat nooit meer weg. Zij is heel blij met Sita die precies de hond is die zij zocht en wilde
hebben.
In het begin at Sita al hetgeen voor haar bek kwam, desnoods met verpakking en al.
Nog steeds is het verstandig om geen voedsel onbeheerd te laten liggen en de kasten waarin voedsel ligt goed af te
sluiten. Sita had snel door waar zij haar behoefte moest doen en dat zij op het erf moest blijven.
Nachts slaapt zij evenals de andere hond op haar kussen in de gang in het huis.
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Tijdens het gesprek laat Sita zich verwennen met koekjes en vindt zij het heerlijk om geaaid te worden.
Verder ligt zij er gezellig en op haar gemak bij.
Na de koffie laat zij zich buiten genietend
aaien door het vrouwtje.
Een van de katten wordt graag door Sita en de
andere hond aangehaald en gelikt en geeft
daar tijdens het bezoek een demonstratie van.
Bij ons bezoek zagen wij een Sita die het
duidelijk naar haar zin had en haar draai had
gevonden en baasjes waar zij uitstekend bij
past en die erg blij met haar zijn.
Wij wensen Sita en haar baasjes nog vele
jaren van gezellig samenzijn.

Nikkie en Sam
U heeft allemaal waarschijnlijk wel het verhaal van Neo meegelezen en intens meegeleefd met zijn baasjes. Neo was
een probleemboef die we bevrijdt hebben van de ketting waar hij zijn eerste levensjaar aan doorgebracht heeft. Bert
Smallenbroek heeft hem daarna gerehabiliteerd zodat hij weer een normaal hondenleven kan hebben. Hij is geplaatst
bij een familie in Nieuw Buinen. Neo was een hond met een dikke gebruiksaanwijzing en het was een groot probleem
om hem te trimmen. Daarom togen Bert en ik vorig jaar naar Nieuw Buinen om deze klus samen te klaren. Dat is prima
gelukt ook al zeg ik het zelf. Neo ontpopte zich, na intensieve training door de nieuwe baasjes, tot een geweldige boef
met nog maar een paar kleine minpuntjes. Maar toen hij eindelijk klaar was voor de grote buitenwereld kreeg hij een
hartaanval en is tot groot verdriet van de baasjes en ons gestorven. ( hij was slechts 3 jaar oud)
Dat er op korte termijn weer een boef moest komen was duidelijk. En dat het een blondje moest worden was ook
duidelijk. Wij kwamen Nikkie tegen in een asiel, een leuke speelse kruising reu die toch best veel van een boef had
meegekregen. Voorgesteld aan de familie….Ze zijn gaan kennismaken en waren op slag verliefd. Oh en Nikkie was een
makkelijke hond, dat was ook best een keer lekker. Dus na een korte periode belden de baasjes mij dat ze op den duur
er nog best een boef bij wilden hebben. Dat “op den duur” werd echter iets sneller dan verwacht. Een kennis van mij
belde en vertelde mij dat ze ongeneeslijk ziek was en of ik kon helpen bij het zoeken naar een goed adres voor haar
jonge blonde bouvierreu Aasiem. Jemig…. Na eerst het bericht van de ziekte te hebben verwerkt ben ik in de telefoon
geklommen met de baasjes van Nikkie. Oh jee…. Dat is wel snel maar ja het is wel een noodgeval en het baasje van
Aasiem wilde nog heel graag kennismaken en weten waar haar geliefde boef terecht zou komen voordat ze zou
overlijden.
Dus er werd kennisgemaakt en ja… ook Aasiem bleek een geweldige blonde beer… 1 minpuntje… de beide heren vonden
elkaar iets minder leuk. Na eerst een aantal keren op bezoek te zijn geweest kwam het moment dat Aasiem definitief
moest verhuizen.
De verhuizing en de kennismaking tussen beide heren op het erf is begeleidt door Bert Smallenbroek. De baasjes
kregen diverse tips van hem mee hoe ze nu verder moesten gaan. Bert is daarna nog een aantal keren geweest. De
heren vonden elkaar niet echt leuk dus er was weer enig werk aan de winkel. Aassiem, inmiddels omgedoopt tot Sam,
was natuurlijk ook wel een beetje van de leg na alles wat er gebeurt is, het had dus gewoon tijd nodig.
2 Maand geleden kreeg ik een telefoontje….. Of ik het leuk zou vinden om nu een keer 2 Boefjes te trimmen die geen
apart gedrag vertoonden zoals met Neo. Het ging namelijk nu heel goed tussen beide heren.
Nou, natuurlijk vond ik dat leuk, dus een datum werd geprikt.
Op een vrijdag toog ik naar Nieuw Buinen, waar ik heel hartelijk welkom werd geheten door bazinnetje E. en Nikkie en
Sam. Wat een machtig mooi stel !
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Nikkie is helemaal gek van zijn balletje en sjouwt ook de hele dag met zijn bal in de bek. Sam wil graag aandacht van
mensen, kwam regelmatig even een knuffel halen en deed zijn eigen ding.
Het ging goed daar, ze zijn overgelukkig met beide heren. Het enige puntje waar nog aan gewerkt moest worden was
dat de heren samen konden in 1 auto. Ik ben ervan overtuigd dat ook dat helemaal goed gaat komen.
Ik wil E. heel hartelijk bedanken voor de gezellige dag en ik kom graag weer als je weer hulp nodig hebt.

Nikkie

Sam

Weekend Interessengemeinshaft
Onze collega’s van de duitse interessengemeinschaft ( IG) organiseren een paar keer
per jaar een bouviertreffen.
Vorig jaar in de Eifel is op uitnodiging van hun Bert Smallenbroek ook aanwezig
geweest. Dit was zo succesvol dat er besloten werd om dit nog eens dunnetjes over te
doen met speciale aandacht voor gedragsprobleempjes bij de duitse boefjes. Mij werd
gevraagd of ik samen met Marion van de IG kon zoeken naar een geschikte locatie in
het grensgebied van Nederland Duitsland. Dat was voor mij niet zo moeilijk…. In
Haaksbergen is een zeer geschikte locatie … recreatiehof de Stien’n Boer.
Er werden huisjes, trekkershutten en campingplaatsen gereserveerd. Het aantal
aanmeldingen was groot.
De hele week voor dit weekend ( 12-13 en 14 april) regende het pijpenstelen, dus
hebben we flink geduimd en de gebeden zijn verhoord. Dit weekend was het droog en
kwam zelfs het zonnetje erbij.
De Stien’n boer heeft het avondeten prima verzorgd en ook de honden mochten mee het
restaurant in.
De Stien’n boer heeft een grasveld ter beschikking gesteld waar wij prima overdag konden
vertoeven en waar onze boeven heerlijk los konden lopen. We hebben een intensief, leuk
en gezellig weekend gehad. Lekker gewandeld… en op zaterdag de Boevenklas. Bert ( met
mij als tolk) heeft veel tips en adviezen kunnen geven!
Later op de zaterdag en de zondag hebben we een leuk behendigheidsparcour opgezet.
Het verbaast mij elke keer weer hoe snel de boeven leren en hoe leuk ze dit vinden.
Kortom, het was geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. We hebben weer even gezellig
bij gekletst en wederom is weer gebleken hoe waardevol onze samenwerking is…..

Als blijk van waardering is er een cheque t.w.v. € 100,=
aan de IG overhandigd.
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KCM 16 juni 2013
Zondag 16 juni 2013 KCM dag in Heteren. Dus, alhoewel zondag, heel vroeg
uit de veren om, om 09.00 uur in Heteren te zijn om een stand op te bouwen.
Het was voor mij de eerste keer dat ik niet als toeschouwer of deelnemer
meedeed, maar actief aan de bak zou moeten. Dacht er nog even om mijn
honden mee te nemen, maar zou waarschijnlijk erg weinig tijd voor hun
hebben (achteraf een zeer wijs besluit).
Het idee was “hersenwerk voor honden” om zo een leuke en interessante
afwisseling te kunnen aanbieden. Jantina had haar hele auto bomvol met
allerlei hondenpuzzels en –spellen. Een complete ballenbak, puzzels met
schuifjes, lege flessen etc. etc. Natuurlijk gaat het de honden alleen maar om
de lekkere stukjes beloning die daarin of onder verstopt zijn en moeten zij hun
neus gebruiken.
De dag begon met een schraal zonnetje en een flinke bries. Na een half
uurtje was de tent, ter beschikking gesteld door de Nederlandse Bouvierclub,
al omgewaaid. Die dus maar weer ingepakt. Na wat kleine aanpassingen en
het uitstallen van de puzzels kon het “feest” beginnen. De zon brak door en
niets stond deze dag meer in de weg.
Zoveel honden met hun nieuwe baasjes teruggezien. Een aantal kende ik
alleen maar van naam (voor mijn tijd zeg maar), maar zag de koppels nu in
het echt. En wat vonden de honden het geweldig .... en heerlijk natuurlijk.
Sommige honden moesten
aangemoedigd worden om te zoeken,
maar er zaten heel wat slimme
honden tussen die gelijk doorhadden dat ze met hun neus het juiste vakje open
konden doen omdat daar wel iets lekkers onder lag. Eigenlijk zijn wij de hele dag
bezig geweest en bleven ons verbazen over hoe sommige jonge hondjes
moeiteloos het parcours afliepen.
Om vier uur ‘s middags was de dag afgelopen. Het was voorbijgegaan in een
flits. Toen pas merken we hoe moe we eigenlijk waren.
Kortom, wat een geslaagde dag, we hebben ons verwonderd, bijgepraat met de
baasjes, gelachen en vooral genoten.
Meer foto’s http://www.bouviersupporters.nl/kcm.htm
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Gevaren van zwemmen en andere zomerse gevaren
Het wordt weer lekker warm, ieder jaar in de winter verlangen we weer naar die
lekkere warme en zonnige zomer. Maar soms kan warm weer ook problemen
met zich meebrengen. Denk maar eens aan oudere honden of honden die van
nature eigenlijk niet zo goed tegen warm weer kunnen. Of honden met
hartproblemen. Deze honden kunnen het flink benauwd hebben met langdurig
extreem warm weer. Nog afgezien van relatief milde ongemakken bij warm
weer, kunnen er ook echt gevaarlijke situaties ontstaan bij warm zomerweer. En
vooral in een periode waarin het een aantal weken achtereen flink warm is. Veel
honden koelen graag af in het water. Of het nu om lekker schoon water of water
dat er vies uitziet dat maakt hen niet uit: veel honden zwemmen graag. Honden
kunnen echter ook veel risico’s lopen door een duik in oppervlaktewater wat niet
schoon is. Meestal niet schadelijk voor de gezondheid, maar vaak is een
verplicht bad het gevolg van deze actie…….
Voor eigenaar én hond is dat fantastisch om samen te gaan zwemmen. Helaas
bestaan er nog veel misverstanden over honden en water. Daardoor verdrinken
er ieder jaar honden of raken zij onnodig in de problemen. Wij hopen dat
navolgende adviezen u helpen bij de veiligheid van uw hond.
Een hond kan geen gevaarlijke situaties inschatten, voor zijn veiligheid is de
hond afhankelijk van zijn baas! Als u met de hond gaat zwemmen is het
belangrijk dat u gaat kijken wat er met de hond voor mogelijkheden zijn.
Een aantal punten waar u op moet letten:














Kan de hond weglopen?
Hoever kan de hond het water in?
Mag de hond hier zwemmen?
Is er geen drukke weg in de buurt?
Bij troebel water is het niet zichtbaar of er een obstakels (glas, fietsen, stenen, paaltjes, recht opstaande
stokken etc) op de bodem liggen. Laat de hond daarom als het even kan niet onbesuisd van de kant het water
inspringen.
Laat de hond niet zwemmen op plaatsen met schepen en niet bij een gemaal, sluis, stuwdam of
afvalwaterzuiveringsinstallatie
Uw hond moet altijd makkelijk het water in en uit kunnen. Steile oevers zijn uit den boze.
Verwijder altijd de halsband van uw hond als hij te water gaat (zo kan de hond niet blijven haken)
Voorkom dat uw hond achter waterwild aanzwemt (uitputtingsrisico).
Pas op voor vislijnen.
Koud water in diepe plassen of zandgaten kunnen zorgen voor verkrampte spieren.
Laat uw hond geen zeewater drinken. Dat kan enorme diarree geven. Zorg zelf dat u vers drinkwater meeneemt
Houdt het zwemwater in de gaten door op teletekst of internet te kijken of er een negatief zwemadvies is. Heeft
het water een vreemde kleur, geur of drijven er dode dieren houd uw hond dan uit het water. Als er borden
staan bij een zwemvijver met een waarschuwing voor een besmetting laat uw hond er dan ook niet in. De
borden staan er niet voor niets.

Ga daarom naar een zwemwater waar u rustig met de hond kunt zwemmen en wie weet kunt u zelf ook nog mee het
water in, dit wordt extra genieten als u samen aan de slag kunt in het water. U kunt de hond commando's geven in het
water, samen trainen is een leuke tijdsbesteding.
Let op: Dwing een hond overigens nooit te gaan zwemmen als hij niet wil en gooi hem nooit in het water.
Niet elke hond kan zwemmen! Bovendien is een dergelijke ervaring niet leuk voor de hond. Een beetje
pootjebaden is voor sommige honden genoeg.
Als het lang warm is geweest en er is geen regen geweest dan staat het water stil en dan is er een kans dat de algen en
bacteriën de overhand gaan nemen. Omdat honden graag een slokje water nemen, of spelen in het water, lopen zij een
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groter risico om wat van deze algen en bacteriën binnen te krijgen dan een volwassen mens. Ook likken zij de vacht na
het zwemmen schoon en kunnen zo een besmetting oplopen. We benoemen een aantal gevaren.
Botulisme
Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen sterven. Het wordt
veroorzaakt door een zenuwgif van de bacterie Clostridium botulinum.
Honden kunnen het oplopen door in besmet water te zwemmen, ze worden ziek omdat ze water binnenkrijgen, of
doordat ze iets eten van een kadaver.
Meestal komen de eerste symptomen tussen de drie en zeven dagen na het slikken van
het water, maar er sterven ook dieren zonder eerst ziek te worden. Vaak krijgen ze
eerst maag en darmstoornissen, daarnaast zijn ze stijf en vertonen zwakte in de
spieren. Ook kan het dier niet meer zelf eten en drinken.
Er bestaat niet echt een tegengif tegen botulisme, het enige wat gedaan kan worden is
de patiënt ondersteunen tot het toxine uit het lichaam is. Meestal is er een infuus nodig
en zonodig sondevoeding, matig aangetaste slachtoffers kunnen genezen, maar als er al
ernstige verlammingen zijn zal het dier sterven aan de gevolgen.
Voorkomen
Het is verstandig om het dier tijdens een hete zomer niet in ondiep stilstaand water te laten zwemmen, vooral als er
dode vissen of watervogels aanwezig zijn.
Blauwalgen
Blauwalgen zijn cyanobacteriën en leven van licht, koolstofdioxide en in het
water opgeloste voedingsstoffen. Ze komen vooral voor in zoet, stilstaand
water van vijvers, maar ook in zwemplassen. Drijvend aan het
wateroppervlak vormen ze een laag die op olie lijkt. Als de laag dikker wordt
en de algen minder ruimte hebben, gaan ze afsterven. Blauwalg vormt dan
een groenachtige, stinkende brei. Bij het
afsterven produceert blauwalg giftige stoffen,
die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.
Deze komen altijd via de mond het lichaam
binnen via de huid is niet mogelijk.
Bij de honden kunnen de verschijnselen wat
erger zijn dan bij mensen, in ernstige gevallen kunnen zij zelfs na een halve dag
overlijden. Belangrijk is het volgende: laat uw dier niet zwemmen in stilstaande wateren.
Heeft uw hond toch in verdacht water gezwommen raak dan niet in paniek maar houd uw
dier goed in de gaten. Het heeft geen zin om de dieren te laten braken. Ook bijvoorbeeld
NORIT helpt niet. Wanneer het dier toch snel ziek wordt raadpleeg dan uw dierenarts.
Helaas kan ook de dierenarts niet alles oplossen. Zieke dieren worden aan het infuus
gelegd en kunnen alleen de symptomen behandeld worden.
Dus: let op bij de olieachtige materie op het wateroppervlak de hond niet laten zwemmen.
Ziekte van Weil
Leptospirose is een verzamelnaam van ziekten die veroorzaakt worden door
leptospiren. Van deze ziekteverwekkers kunnen een twintigtal de hond ziek
maken. Met welk type een hond besmet kan raken, hangt sterk van zijn
leefomstandigheden af (stad, platteland, buitengebied). Bij de hond is het vooral
de l.canicola leptospira icterohaemorrhagie die de ziekte van Weil veroorzaakt.
Leptospirosis is een ziekte die met name bij honden voorkomt maar ook mensen
en andere dieren kan besmetten. Het is een bacteriële infectie met een
bacteriesoort die we spirocheten noemen.
Via de huid en slijmvliezen worden honden besmet met de ziekte van Weil. Dit kan
gebeuren door contact te hebben met een besmette hond, via aarde besmet met
leptospiren of via water. Ratten kunnen Leptospirosis overbrengen, meestal door besmette urine.
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Nadat de ziekteverwekker het lichaam via de huid en/of de slijmvliezen is binnengedrongen vindt een snelle
verspreiding plaats door het gehele lichaam via het bloed. Dit proces vergt ongeveer 7-10 dagen. Met name jonge
honden kunnen erg ziek worden. De bacterie tast vervolgens diverse orgaansystemen aan. Vooral lever en nieren en
bloedvaten raken beschadigd door de infectie.
De symptomen zijn: Symptomen die kunnen optreden variëren van gebrek aan eetlust, koorts, sloomheid, braken en
diarree (mogelijk met bloed) tot bloedingen, ademhalingsproblemen, gewrichtspijn en moeilijk lopen, veel drinken en
plassen, nierfalen en geelzucht. Geelzucht is vooral zichtbaar aan de harde oogrok (het wit rondom de iris). Daarnaast
zien we op bloedonderzoek dat de nierwaardes en leverwaardes gestegen zijn. We kunnen antistoffen tegen
leptospirose aantonen. Het nadeel is dat vaccinatie ook leidt tot antistoffen (dat is namelijk het doel van vaccineren)
waardoor het soms lastig vast te stellen is of er een actieve infectie is. In urine is de parasiet aantoonbaar. Helaas bevat
niet ieder urinemonster van een ziek dier leptospiren. Als een hond besmet is, is antibiotica noodzakelijk. Dit zal de
infectie bestrijden maar zal de schade aan de inwendige organen (met name nieren) niet altijd kunnen terugdraaien.
Je kan vaccineren tegen leptospirosis. Er bestaan helaas zeer veel verschillende soorten leptospiren en vaccinatie biedt
geen bescherming tegen alle soorten.
Oorontsteking
Pseudomonas aerginosa is een van nature in water voorkomende bacterie. Deze kan een
ontsteking van de buis in de uitwendige gehoorgang veroorzaken. Vooral als de
temperatuur van het water hoger is dan 18 graden kunnen hoge concentraties van deze
bacterie voorkomen. Maatregelen om de bacteriegroei binnen de perken te houden zijn
er bijna niet. Als er zich veel klachten voordoen na zwemmen in een bepaald water en
de temperatuur hoger is dan 18 graden dan is het te overwegen om de hond daar niet
te laten zwemmen.
Hond aanboord
Bij alle manoeuvres die u aan boord wel eens meegemaakt heeft kan uw hond gemakkelijk van het schip vallen. Denk
maar eens aan de paniek in een sluis of wanneer uw hond denkt even te gaan buurten op een langsvarende boot waar
toevallig een leuk teefje op het voordek staat of die eenden die nu toch wel heel dicht bij komen…..
Maar het gebeurt ook nog al eens dat ze gewoon graag zwemmen en dus zomaar te water gaan als hen dat uitkomt.
Zo zijn er natuurlijk meer situaties denkbaar en wat doet u dan? Of denkt u wat stelt dat eigenlijk voor? Ik heb hem zo
weer aan boord hoor. Nou, dat valt nogal tegen in de praktijk. Denk maar niet dat uw hond zich zal vastbijten in een
naar hem uitgestoken pikhaak of lijn.
In de eerste plaats kan de hond flink in paniek zijn en voor u het weet ligt de hond een stuk verderop. Vooral met een
zeilboot is dit niet altijd even gemakkelijk en kan het redelijk lang duren eer u op de plaats van het overboord gaan
bent aangekomen. Denk maar eens aan het omlaag halen van de zeilen, de motor starten en iemand die de plek in de
gaten houdt waar u naartoe moet. Een stormrondje oefenen is geen overdreven luxe.
In de tweede plaats is een natte hond heel wat moeilijker aan boord te krijgen dan een droge en ten derde valt het niet
mee om van een relatief hoog gangboord naar een al dan niet in paniek
bewegende hond onder u te graaien.
Uiteindelijk brengt u ook uzelf en allerlei behulpzame mensen in gevaar
tijdens een moeizaam verlopende reddingsoperatie.
De oplossing: een borsttuig of zwemvest met handvat!
Een tuig als het kan, een zwemvest als het moet!
Het handvat zit bovenop, dus daaraan kunt u de hond al dan niet met
een pikhaak uit het water tillen. Het is een perfecte oplossing.
Lijn de hond aan in risicovolle situaties. Indien mogelijk sluit de hond op
in een afgesloten ruimte zodat deze niet de kans krijgt van boord te
springen tijdens het schutten in een sluis.
Zorg dat de hond de beschikking over vers water heeft en een plek heeft om in de schaduw te liggen. De vloer van uw
boot kan erg warm worden als de zon er de hele dag op schijnt en de hond kan oververhit of verbrand raken als hij de
hele dag in de zon ligt.
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Maden
De vliegeneitjes komen binnen 1-2 dagen uit en worden dan larfjes (maden). Deze maden
voeden zich met dierlijk materiaal/weefsel. Ze vreten zich in rap tempo door de huid naar
binnen en kunnen zo grote vieze wonden veroorzaken. Het dier zal door de pijn, de ontsteking
en het afsterven van weefsel zich snel ziek gaan voelen.
De behandeling bestaat uit het schoonmaken van de wond, het bestrijden van de maden (dit
kan bijvoorbeeld door wassen met een antiparasitaire shampoo, maar ook door middel van
een injectie met Ivermectine) en het behandelen van de ontsteking met behulp van pijnstillers
en antibiotica. Verder is het natuurlijk zaak om de oorsprong van het probleem (klitten,
diarree, ontstekingen aan de huid) aan te pakken.
Borstel langharige dieren regelmatig en controleer de huid op open plekken of ontstekingen. Wees alert op vieze
luchtjes bij huisdieren, dat is vaak een teken aan de wand.
Insectenbeten
Vooral pups maar ook volwassen honden vinden het erg leuk om naar alles te happen wat voor
hun neus langs vliegt. Hierdoor komt het vaak voor dat de hond gestoken wordt.
Koude kompressen aanleggen kan veel problemen voorkomen, maar als hij in zijn mond of keel
gestoken wordt is het raadzaam om naar de dierenarts te gaan om verstikking te voorkomen.
Oververhitting
Oververhitting van een huisdier is een regelmatig voorkomende, levensgevaarlijke toestand die zeer snel kan ontstaan
bij hogere omgevingstemperaturen. Helaas zijn er ieder jaar in de zomer weer gevallen van
oververhitting bij honden, soms zelfs met fatale afloop….. Realiseert u zich dat honden hun warmte moeilijker kwijt
kunnen dan wij mensen. Zij hebben slechts hun voetzolen en het hijgen waardoor ze overtollige warmte kwijt kunnen.
Oververhitting ligt op de loer en het kan sneller gaan dan u denkt.
Een oververhitte hond is gelukkig goed te herkennen, maar u als eigenaar moet er wel op bedacht zijn. Door goed op
uw hond te letten en door tijdig de eerste verschijnselen (erg hijgen, kwijlen, sloom worden) te herkennen en er naar te
handelen kunnen drama’s worden voorkomen.
Laat uw hond niet in de directe zon liggen, maar zorg voor voldoende schaduwrijke plekken in huis, in de tuin en tijdens
uitjes. Plan de grote wandelingen in de koelte van de ochtend en laat op de avond. Zorg altijd voor voldoende koel vers
water. Vermijd het lopen op asfalt. Zoek in plaats daarvan plekken uit waar uw hond op gras kan lopen. Ook zand kan
zeer warm worden als daar lang de zon op staat. Rem uw hond op tijd af. Veel honden willen altijd en overal spelen en
rennen, zeker als u of andere honden ze daarbij aanmoedigen. Wees wijzer dan uw hond en rem hem op tijd in zijn
activiteit. Dat een hond door wil gaan betekent niet dat het ook goed voor hem is!
Oververhitting ontstaat vaak doordat honden opgesloten worden in ruimtes met een slechte ventilatie, bijvoorbeeld in
een auto. Zelfs op een gematigd warme dag kan dit fataal zijn. De temperatuur in een gesloten auto staande in de zon
kan in minder dan 20 minuten tot boven de 49 graden stijgen terwijl het buiten slechts 24 graden is!!! Honden kunnen
onder deze omstandigheden binnen 1 uur sterven. Grote honden met een korte schedel zijn extra gevoelig. Vetzucht en
een dikke vacht zijn ook risicofactoren. Ook als u stilstaat in de file en u heeft geen airconditioning kan uw hond
oververhit raken!
Ook kan een oververhitting tijdens een wandeling op een warme of benauwde dag ontstaan. Een lange
wandeling, intensief spelen of werken met uw hond (terwijl er geen afkoeling in het water mogelijk is) kan
dan aanleiding zijn tot een oververhitting. Laat een hond bij 18 graden al niet meer een stuk aan de fiets
lopen. Een pup is nog gevoeliger voor oververhitting. Het kleine lijfje kent al een hoge verbranding ivm groei.
De verschijnselen die u kunt zien bij een oververhitte hond zijn erg hijgen, braken, diarree, sloomheid, gaan
liggen tijdens de wandeling, slingerend lopen en het krijgen van een blauwe tong. De dieren kunnen in shock
en uiteindelijk in coma raken. De rectale temperatuur is gestegen naar 41 tot 43 C.
Een oververhitte hond is een spoedgeval. De behandeling van de hond bestaat uit het afkoelen met koel
(maar geen ijskoud) water bij voorkeur in een bad totdat de lichaamstemperatuur weer bijna normaal is. De
normale lichaamstemperatuur van een hond is 38 tot 39 C.
Helaas zijn we hierna nog niet altijd uit de problemen. Door de oververhitting kunnen de organen ernstig
beschadigd zijn. Ernstige gevallen van oververhitting moeten na het afkoelen daarom opgenomen worden op
de opnameafdeling. Deze dieren worden ter ondersteuning aan het infuus gelegd en worden verder behandeld.
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De prognose is afhankelijk van de schade die de organen geleden hebben. Het lichaam kan ernstig in de
problemen komen door alle weefselschade. Ondanks een intensieve behandeling kunnen de dieren alsnog op
een later tijdstip overlijden.
Daarom enkele tips die oververhitting van honden kunnen voorkomen

Zwemmen later op de dag voorkomt broeiende vachten, in broeierige vachten kunnen hotspots en maden voor
grote problemen zorgen

Zorg dat het dier altijd in de schaduw kan

Honden in de auto of andere kleine ruimtes is riskant met warm weer! Ook met ramen open is het vaak
onverantwoord heet in de auto, zelfs in de schaduw loopt u het risico dat uw hond overlijdt!

Echter ook kamers in huis kunnen veel te heet worden

's Nachts ramen open, 's ochtends ramen dicht en gordijnen dicht scheelt veel warmte in huis. Bij donkere
gordijnen helpt het om een wit laken voor het raam te hangen

Een natte bandana, T-shirt helpt de hond koel te blijven

Een kinderzwembadje kan veel vertier geven

Laat de hond 's ochtends vroeg spelen en houdt de hond op de dag rustig, 's avonds kan er dan weer gespeeld
of langer gewandeld worden

Braken of diarree kunnen symptomen van oververhitting zijn

Fietsen, spelen, apporteren etc. zijn uit den boze als het warm is. Sommige honden spelen zich letterlijk dood!

Wil je weten hoe warmtegevoelig je hond is? Temperatuur hem dan regelmatig. Temperatuur ook eens voor en
na een wandeling in de zon. En dan na 30 minuten nog een keer. De uitslag kan schokkend zijn!!

Lauw water is beter dan koud drinkwater

Donkere honden, pups en oudere honden kunnen het slechtst tegen de warmte

Blote lichaamsdelen, bijv. neuzen, kunnen verbranden

Asfalt weerkaatst veel warmte. Laat de hond niet naast de fiets lopen

Let erop dat muilkorven enz. voldoende ruimte bieden om te hijgen

Normaal gesproken is langzaam koelen beter tenzij de temperatuur extreem gevaarlijk is opgelopen. Dan moet
snelle koeling orgaanschade voorkomen.
Kortom: wees wijs bij warmte! Geniet van de zomer, maar blijf alert op de gevaren voor uw hond!
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Advertenties
In de winkel van de Interessengemeinschaft bouvier des
Flandres verkopen ze hele leuke bouvier betonbeelden en
andere artikelen. Link naar de winkel

Hier had ook uw

advertentie
kunnen staan!

U kunt deze artikelen ook via ons bestellen.
Stuurt u ons dan een mail o.v.v. bestelling IG
Adverteren in het Bouviersupporters Magazine en op de website is
vanaf heden mogelijk. Omdat dit magazine gratis online verspreid
wordt, heeft dit blad een groot bereik en is het mogelijk om tegen
aantrekkelijke prijzen te adverteren. Verspreiding gaat onder
andere via de website, forums, Facebook en een mailinglijst met
ca 500 e-mail adressen. Het magazine verschijnt minimaal 4 maal
per jaar.

De tarieven voor advertenties in ons magazine
per jaar zijn:
A4 1/1 pagina: 100 euro
A4 1/2 pagina: 50 euro
A4 1/4 pagina: 25 euro
De mogelijkheid om op onze website te adverteren willen wij
beperkt houden omdat de website primair bedoeld is voor de
informatieverschaffing aan een ieder die in onze stichting en haar
activiteiten geïnteresseerd is. De vergoeding voor de advertenties
op onze website en de eventuele doorklik- mogelijkheden zullen in
goed overleg met de geïnteresseerden worden vastgesteld.

Langs deze weg willen wij alle
donateurs bedanken
voor hun giften aan onze
stichting.
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Met betrekking tot de advertenties in het Bouviersupporters
Magazine en onze website is de disclaimer op onze website van
toepassing.
Als u interesse heeft of meer wilt weten dan kunt U contact
opnemen door een E-mail te sturen naar
info@bouviersupporters.nl o.v.v. Adverteren of bellen naar Dorine
Wijfjes op 0297-266507
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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
Marian op 0049 2822 977956

E-MAIL:
info@bouviersupporters.nl

info@bouviersupporters.nl

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